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Förord

Denna uppsats hade inte varit möjlig utan informanterna som generöst delade med
sig av sin tid och sina upplevelser. Jag är oerhört tacksam för att ni lät er intervju-
as och gav mig inblick i ert användande av Stockholms stadsbibliotek. Utöver
denna uppsats tar jag med mig denna arbetsprocess och era tankar i min yrkesroll
som bibliotekarie. Jag vill också tacka min handledare Gunnel Furuland som med
entusiasm och engagemang har handlett mig under denna arbetsprocess.
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Inledning

Bibliotekens äldre användare omnämns och syns ofta i det fysiska biblioteksrum-
met. Under både praktik och arbete vid sidan om mina studier har jag mött många
äldre biblioteksanvändare. Tidigare i mitt arbetsliv har jag alltid haft mycket kon-
takt med äldre personer och funnit mina samtal och utbyten med denna ålders-
grupp mycket givande. Under min praktik på Stockholm stadsbibliotek hösten
2016 hade jag många intressanta samtal med äldre användare, framför allt  i tal-
boksdisken. Samtidigt såg jag många äldre användare i biblioteksrummet överlag,
och började fundera på hur dessa användare upplevde detta lite ovanliga bibliotek.
Byggnaden som huserar biblioteket, ritad av Gunnar Asplund, har en känd och
mycket omtyckt arkitektur men jag upplevde inte byggnaden som särskilt använ-
darvänlig och tillgänglig för äldre användare. Jag fann inte någon studie som ur
äldre biblioteksanvändares perspektiv behandlar den nutida upplevelsen av biblio-
teket som helhet. Jag är intresserade mig för hur äldre användare ser på bibliote-
kens bemötande och program, och vilka förväntningar som kan finnas i mötet med
en bibliotekarie idag. Som yngre bibliotekarie är det inte ett perspektiv jag bär
med mig genom min utbildning eller livserfarenhet. Därför var jag intresserad av
hur blivande bibliotekarier även kan ha äldre användare i åtanke när de kommer ut
i arbetslivet. Äldre människor i Sverige verkar ofta ses som en homogen grupp ef-
ter pensionsåldern 65 år. Idag fortsätter t.ex många människor att arbeta efter 65
års ålder och i samhällsdebatten har också en högre pensionsålder diskuterats.
Äldre människor står inför en ny fas i livet vid pensionsåldern, oavsett om de fort-
sätter att arbeta eller inte. Sverige står också inför en framtid med en större andel
äldre i befolkningen. Prognosen idag är att det kommer att finnas cirka en miljon
invånare över 80 år 2045 (Statistiska centralbyrån 2015). En ökande äldre befolk-
ning kräver att folkbiblioteken möter de behov som finns hos äldre användare.
Bibliotekens arbete, aktivt och passivt riktat mot denna allt viktigare målgrupp är
därför relevant att undersöka. Det kräver också kartläggning av hur dessa behov
kan skilja sig åt. Jag ville genomföra denna studie för att bättre förstå äldre använ-
dares helhetsupplevelser och utmaningar inom biblioteket. Åldrandet i sig kan in-
nebära nya utmaningar som inte behöver innebära att användaren finner sig i en
särskild grupp (såsom funktionsvarierade personer). Jag ville veta hur biblioteket
upplevdes genom dessa användares ögon. De ses som självgående precis som and-
ra vuxna låntagare, men kanske hade andra upplevelser och behov av biblioteket.
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Detta har varit en oerhört spännande process och jag hoppas att denna studie kan
inspirera fler att studera äldre biblioteksanvändare. 

Disposition

Uppsatsen består av tre delar. I den första introducerande delen förklaras äm-
nesval, centrala begrepp och definitioner i uppsatsen samt tidigare forskning som
är relevant för uppsatsen. Undersökningen, del två av uppsatsen, börjar med en
genomgång av syfte och frågeställningar. Det går sedan vidare till att presentera
det teoretiska ramverket för uppsatsen. Detta följs av en längre empirisk under-
sökning, bestående av en kvalitativ intervjustudie med genomgående analys. In-
tervjustudien är presenterad tematiskt. Den empiriska presentationen avslutas med
några sammanfattande iakttagelser. Sist presenteras slutdiskussionen, följt av en
sammanfattning av uppsatsen. 

Centrala begrepp

Några begrepp återkommer frekvent i uppsatsen och behöver definieras närmare.
Jag har valt att placera dessa definitioner tidigt i uppsatsen, då de hänvisas till re-
dan i forskningsöversikten. Med uttrycket äldre avser jag kategorin äldre perso-
ner, som räknas ifrån 65 års ålder. Detta i enlighet med, bland flera andra, profes-
sor emeritus och apotekare Lars G Nilsson som 2014 publicerade boken Detta ha-
de inte hänt mig om jag varit yngre: en bok om ålderism - äldrediskriminering
(Nilsson 2014). Uttrycket ”äldre” är en ren åldersavgränsning som inte ska blan-
das ihop med ”åldrande” eller ”ålderdom”. Uttrycket ”äldre” berättar inte mer om
personen än hens ålder. Jag har i mitt arbete märkt att detta lätt uppfattas som vär-
derande. Därför är det viktigt att klargöra att det endast har med ålder att göra.
Användare är de personer som använder biblioteket på något vis. Jag har valt an-
vändare istället för brukare, låntagare eller kund, vilka också används av olika
bibliotek och forskare. Jag anser att användare är det mest neutrala ordet i detta
sammanhang. I internationella studier används ofta order user, som jag finner lik-
värdigt. De personer över 65 år som har intervjuats i del två av uppsatsen är de
äldre användare som avses i uppsatstiteln. Bibliotek är här folkbibliotek, om inte
något annat specificeras. I denna uppsats gäller detta Stockholm stadsbibliotek vid
Odenplan i Stockholm. Detta är huvudbiblioteket inom de fyrtio filialer som finns
i Stockholm stad. Den empiriska undersökningen baseras på användandet av hu-
vudbiblioteket. Andra bibliotek omnämns specifikt för att inte blandas ihop med
Stockholm stads huvudbibliotek. Bemötande är ett populärt begrepp som används
flitigt idag,  ibland med olika syften och betydelser. När bemötande som upplevt
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av äldre omnämns är det ”uppträdande, behandling av, uppförande mot” jag avser,
som Karin Sundström från Regionbibliotek Stockholm beskriver i skriften Bemö-
tande på bibliotek – både service management och solidaritet (Sundström 2008).
Det är bemötandet från bibliotekarier som undersöks främst, dock kan bemötandet
också avse övrig bibliotekspersonal. Detta kan vara bokupsättare, timanställda vi-
karier och biblioteksassistenter. På stadsbiblioteket i Stockholm finns t.ex många
personer som arbetar med bokuppsättning ute på golvet. Dessa personer är inte
bibliotekarier, men deras bemötande kan fortfarande påverka användarens känsla
av hur hen har bemötts på biblioteket. Evenemang avser om inget annat uppges
programpunkter arrangerade av Stockholms stadsbibliotek. Gerontologi är en
term som beskriver det vetenskapliga studerande av människans åldrande. Lars
Tornstam var professor i socialgerontologi vid Uppsala universitet och skrev Åld-
randets socialpsykologi, som idag är ett standardverk. Gerontologin kan delas upp
i två grenar, geriatrik där biologiska och medicinska aspekter av åldrandet stude-
ras, och socialgerontologin där fokus ligger på de sociala, psykologiska och soci-
alpsykologiska aspekterna av åldrandet (Tornstam 2011). I denna uppsats om-
nämns främst socialgerontologin. Programverksamhet avser den utåtriktade verk-
samheten från Stockholm stadsbibliotek. I boken Lyssna, läsa, mötas... om pro-
gramverksamhet på bibliotek utgiven av BTJ förlag definierar Maria Ehrenberg,
bibliotekschef i Östra Göinge, programverksamhet på följande sätt: 

Programverksamhet är de offentliga program som biblioteket anordnar, antingen i egen
regi eller tillsammans med andra, t.ex. i samarbete med studieförbund, föreningar, andra
institutioner m.m. Ett program kan vara ägnat åt skönlitteratur men lika gärna ta upp olika
fackområden (BTJ 2007)

 

Denna definition är viktig att påpeka, då programverksamheten på Stockholms
stadsbibliotek ibland står i samarbete med andra aktörer, ibland kommersiella så-
dana (såsom bokförlag). 

Tidigare forskning

Detta kapitel undersöker tigiare studier kring äldre biblioteksanvändare, åldrande
överlag och relevanta aspekter såsom äldrefattigdom och teknisk kompetens. 

Äldre och biblioteksanvändande
Stockholm stads många bibliotek för gemensam statistik över utlån. När 2015 års
statistik var fastställd hade både utlån och besök ökat. Detta är tvärtemot nuvaran-
de nationella trend (Kungliga biblioteket, 2016). Däremot är det svårt att finna
specifik statistik på användarnas ålder. Det som erbjuds via Kungliga bibliotekets
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egna tjänst Bibstat är att se könsfördelning på besökarna via personnummer. Detta
gäller endast för aktiva låntagare (mer än ett lån per år). Inom denna fördelning
ryms kvinnor, män samt den egna kategorin barn upp till 18 år (Kungliga bibliote-
ket, Bibstat 2016). Det är därför svårt att uttala sig just om äldres biblioteksanvän-
dande i Stockholm stad. Ett förslag kan vara att Kungliga biblioteket inför arbetet
med nästkommande års statistik lägger till kategorin över 65 år till nästa års statis-
tiksamling. På så sätt skulle det gå att undersöka denna aspekt av de äldres an-
vändning av biblioteken. Lånestatistiken tar inte heller hänsyn till de som läser
material på plats eller endast kommer till biblioteket för att använda datorer eller
liknande tjänster. 

Även om jag i min sökning av forskning både nationellt och internationellt
som behandlar äldres biblioteksanvändande har funnit mindre än vad jag har för-
väntat mig finns ett flertal mycket intressanta och relaterade masteruppsatser.
Ingela Sjögren lade 2007 fram sin masteruppsats vid Uppsala universitets institu-
tion för ABM, Igår, idag, imorgon: en kvalitativ studie av fem pensionärers syn
på folkbiblioteket ur ett modernitetsperspektiv. Intervjuer med informanter från
Senioruniversitetet i Sundsvall ger en bredare bild av informanternas fritid, intres-
sen och livslånga användande av biblioteket. De huvudsakliga frågorna handlar
om hur informanterna ser på bibliotekens utveckling och definitionen av folkbibli-
oteket. Sjöberg undersöker också informanternas syn på sig själva som grupp,
eventuella farhågor inför utvecklingen överlag och kultur versus informationstek-
nik. Sjöberg resonerar: ”I modernitetens natur ligger det faktum att det finns ett
enormt utbud av valmöjligheter att göra. Människan gör ständigt val i sin vardag
som i sin tur skapar en viss sorts livsstil” (Sjöberg 2007, s. 53). Detta är ett reso-
nemang som ligger nära den teoretiska infallsvinkel jag använder mig av, men
Sjöberg fokuserar mer på informationsteknik och samhällets förändringstakt än
vad den här uppsatsen gör. Något närbesläktad, teorimässigt, är också Amanda Jo-
hansons masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd 2006 vid
Uppsala universitet. Läsvanor och konsumtion: En intervjuundersökning med
sex läsande pensionärer är en intervjustudie där sex pensionärer intervjuas angå-
ende sitt läsande. Johansson använder tre olika teorier för att närma sig läsareiden-
titeten varav en är konsumtionsteori, dock inte  Zygmunt Baumans perspektiv på
detta, som jag använder mig av. Konsumtionsteorin i Johanssons uppsats centreras
kring medier och vanor kring urvalet av medier. Johansson undersöker också olika
perioder i livet för de läsande pensionärerna (Johansson 2006, s. 21). Det finns an-
gränsande aspekter av uppsatsen som gör den intressant i förhållande till denna
uppsats, men Johanssons   fokus är läsandet snarare än biblioteket, även om bibli-
oteket kan utgöra en aspekt av läsande. Jag anser att mitt ämnesval kan bidra med
ny kunskap inom området äldre och biblioteksanvändande. 

Min uppsats har inte heller ett livshistoriskt perspektiv, vilket är något jag
också noterat i flera masteruppsatser där äldre användare är informanter. Äldre in-
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formanter besitter ett unikt perspektiv gentemot yngre informanter. Genom att re-
flektera över flera olika tider i sitt liv kan äldre informanter ge viktiga perspektiv
på kunskapsbildning genom livet, bibliotekens, samhällets och människans ut-
veckling. Många av de uppsatser inom bibliotek- och informationsvetenskap som
handlar om äldre har denna basis. Jag ansåg att det fanns ett glapp i det svenska
forskningsfältet av studier på biblioteksanvändande och de äldre baserat helt i nu-
et. Flera uppsatser hanterar också hur äldre med någon typ av funktionsvariation
såsom t.ex synnedsättning använder sig av biblioteket. Dessa användare faller in-
om  en prioriterad grupp, oavsett ålder, enligt bibliotekslagen (Svensk författ-
ningssamling 2013). Folkbiblioteken måste anpassa och erbjuda sina tjänster även
till personer med funktionsvariation, med varierande resultat och erfarenheter. I en
magisteruppsats av Lars Häggström i biblioteks- och informationsvetenskap fram-
lagd vid Högskolan i Borås 2009 med titeln Att se med samma ögon – äldre syn-
skadade och bibliotek har han undersökt hur äldre synskadade upplever sitt lokala
bibliotek och informationen om dess tjänster. Häggström menar att de äldre an-
vändarna ofta nöjer sig med det som finns och inte aktivt klagar på det som de er-
bjuds. Häggström lägger fram att det kan finnas en poäng i att intervjua de äldre
som inte ingår i någon särskilt prioriterad grupp. Häggström skriver att:

De som använder biblioteket och tycker att de inte är synskadade och anser att de inte behö-
ver någon hjälp, de klarar sig ändå. De kanske har massor av idéer och tankar som aldrig
kommer fram. (Häggström 2009, s. 44.)

Detta är en poäng som jag finner viktig, i och med att det inte finns så generella
studier kring äldre användares förutsättningar och erfarenheter av folkbiblioteken.
Det stämmer även med den bild jag har fått under uppsatsarbetet med att söka
forskning på detta ämne. De uppsatser som behandlar äldre biblioteksanvändare
har ofta en livshistorisk fokus kring läsning eller informationsbeteenden, och hur
detta kan förändras under en informants livstid. 

Om man lyfter blicken från svensk forskning finns också flera relevanta inter-
nationella studier. I Australien publicerade Dr Alan Bundy en artikel om äldre och
biblioteksanvändande 2005 i tidskriften Australasian Public Libraries and Infor-
mation Services. Artikeln heter 'Community Critical: Australian Public Libraries
Serving Seniors' och har som syfte att skapa en övergripande bild av  hur folkbib-
lioteken i Australien reflekterar över att landet har en ökande äldre befolkning,
precis som Sverige. Artikeln vill också visa hur kommunerna anser folkbibliote-
ken vara en resurs för äldre medborgare. Bundy är en forskare inom bibliotek- och
informationsvetenskap samt verksam inom Australian Library and Information
Association. I artikeln går Bundy igenom resultaten för en enkät som han har
skickat ut via föreningen The Friends of Libraries Australia. Bundy fick en sam-
manlagd respons på 33 procent för enkäten. Enkäten är till för bibliotekspersonal
att besvara, snarare än användarna. Av biblioteken som har besvarat enkäten sak-
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nar 98 procent något särskilt policydokument gällande tjänster för äldre medbor-
gare, samtidigt som cirka 82 procent av biblioteken ändå medvetet riktar mark-
nadsföring mot äldre medborgare. Samtidigt uppger många av respondenterna
(dvs. biblioteken) med att de kämpar för att få en budget som räcker för att kunna
erbjuda fullgod service till äldre medborgare som vill använda biblioteket (Bundy
2005, s. 164). Redovisningen av resultatet från enkätundersökningen har en myck-
et användbar reviderad best practice-checklista som bilaga.  Denna checklista har
skapats för att kunna se vilka behov som kan rymmas för den äldre befolkningen.
Bundy rekommenderar att de basala behoven bör täckas av kommunerna men att
det kan vara ett förslag att få hjälp från vänföreningar för att kunna finansiera än-
nu fler tjänster. Detta inkluderar frågor om bestånd, exponering och placering av
medier i biblioteksrummet, dörrar, trappor och möbler. Checklistan rymmer också
större organisatoriska aspekter som lokal samverkan och tjänster med hemkörning
av biblioteksmedier (i Sverige kallas detta ofta Boken kommer). Bundy hävdar att
det krävs små medel av kommunerna för att göra stor skillnad för äldre invånare.
Bundy menar också att  det är mycket viktigt att visa för befolkningen att bibliote-
kets funktion och plats i samhället ska vara självklar och vital snarare än valfri för
varje enskild kommun. De rekommendationer som Bundy gör i artikeln utgör en
hjälpsam guide för frågor som jag själv undrar över i Sverige. Att fråga användar-
na själva om hur biblioteket upplevs är också ett sätt att tackla samma problematik
som Bundy beskriver (en ökande befolkning, utmaningar i biblioteksrummet såväl
som i grundläggande tjänster och personal på biblioteket) men från en annan vin-
kel (Bundy 2005, s. 164). Det kan finnas en problematik i att studier och enkäter
görs inifrån och ut. När  biblioteket tillfrågas, saknas biblioteksanvändarnas per-
spektiv. Därför  var jag intresserad av att höra de äldre användarnas perspektiv
och vilka tankar de hade kring sitt biblioteksanvändande i ett svenskt biblioteks-
rum. 

En annan studie som jag med intresse har läst är en artikel från 2009 i tidskrif-
ten The Reference Librarian av Pannaga Prassad som själv arbetar som referens-
bibliotekarie. Artikeln heter 'Reference Services to Senior Groups in the San An-
tonio Public Library'. Prassad går där igenom samma problematik och startpunkt
som är gemensam för all den forskning som presenterats i detta avsnitt: en åldran-
de befolkning och ett behov av att se över bibliotekets roll och tjänster för dessa
medborgare. Denna artikel eftersöker dock inte att tala med äldre medborgare el-
ler att samla flera biblioteks upplevelser, utan Prassad baserar artikeln på Ameri-
can Library Associations sju riktlinjer för att ge god service till äldre medborgare.
Prassad utvärderar sedan vad biblioteket i San Antonio idag kan erbjuda och ut-
vecklar kort sitt resonemang kring stadens förutsättningar. Dessa riktlinjer är
mycket breda men skulle kunna vara anpassningsbara även i Sverige. Riktlinjerna
är: integrera bibliotekets tjänster för äldre användare i biblioteksplanen, budget
och programverksamhet; ge tillgång till bibliotekets byggnader, material, pro-
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grampunkter och  tjänster för äldre användare; behandla äldre med respekt; använ-
da äldre användares expertis och erfarenheter; förse och marknadsföra tillgänglig
information och resurser till äldre användare; erbjuda bibliotekstjänster lämpligt
anpassade efter äldre användares behov; samverka med andra samhällstjänster och
föreningar för äldre användare. Dessa sju riktlinjer känns lika relevanta för de
svenska biblioteken som för amerikanska folkbibliotek. Något som skiljer sig åt är
att det inte finns någon motsvarighet hos t.ex Svensk biblioteksförening eller IF-
LA (International Federations of Library Associations and Institutions).

Äldres situation idag

Ålder, befolkning och äldrefattigdom i Sverige 
Äldre i Sverige lever idag längre än tidigare. Denna förväntade ökade livs-

längd kombinerat med vissa befolkningstäta generationer, såsom 40-talisterna, in-
nebär att Sverige står inför en ökad äldre befolkning. I Statistiska centralbyråns
befolkningsprognos från 2014 finns cirka en och en halv miljon invånare i åldrar-
na 65-79 år och cirka en halv miljon invånare 80-99 år. Runt 2060 är det prognos-
tiserat att 65-79-åringarna kommer att ha ökat till två miljoner invånare och att
gruppen 80-99-åriga invånare är över en miljon. (Statistiska centralbyrån 2015, s.
28). Folkhälsomyndigheten noterar också att 2050 står Sverige som land inför en
fjärdedel invånare över 65 år. De menar att det innebär en rad ”nya krav på vår
samhällsorganisation” (Folkhälsomyndigheten, 2016). Biblioteken skulle kunna
vara en viktig social mötesplats och källa till information för äldre personer i sam-
hället. Detta kan vara särskilt viktigt för personer i en utsatt situation. 

En annan aspekt av den äldre befolkningen är deras ekonomiska situation.
Pensionärens riksorganisation, PRO, gav 2015 ut en rapport om äldrefattigdom i
Sverige, vilken belyser att andelen pensionärer som lever enligt EU:s definition av
”relativ fattigdom” har ökat:

År 2014 fanns det 225 000 pensionärer med en disponibel inkomst lägre än 11 100 kronor per
månad, vilket är EU:s gräns för låg ekonomisk standard eller relativ fattigdom. En majoritet
var kvinnor. Samtidigt är det många som har inkomster strax över fattigdomsgränsen, men
som har behov av grundskyddet i pensionssystemet. Nära 790 000 fick garantipension 2014
varav 630 000 var kvinnor. Mer än hälften av kvinnorna är beroende av garantipension, helt
eller delvis (Pensionärernas riksorganisation 2015, s. 4). 

Rapporten analyserar vidare anledningar och reformmöjligheter.    Äldrefat-
tigdom beror  främst på det svenska pensionssystemet och kvinnors lägre löner.
Historiskt sett gör kvinnor också större uppoffringar för familjelivet, där deltids-
anställningar har en stor påverkan på pensionen (Pensionärernas riksorganisation
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2015 s. 4). Risken för att hamna i ett socialt utanförskap ökar, och den som har det
dåligt ställt ekonomiskt är oftast lägre social deltagande. Rapporten påpekar också
att även om det numera finns en ökning av ”yngre” pensionärer i god hälsa med
ökat socialt deltagande och bättre ekonomisk situation är det många äldre som inte
kan vara en del av denna norm (Pensionärernas riksorganisation 2015, s. 20).
Denna norm kan också färga samhällets bild av vad en äldre människa är och vil-
ka behov denna har. 

Ålder och befolkning på Norrmalm i Stockholm 
Enligt Stockholm stad har Stockholm en äldrebefolkning (65 år och uppåt) på
14,6 procent 2015, med en prognos på 15,6 procent för år 2025. Norrmalm sepa-
rerat per stadsdel har idag en lite högre andel äldre, 15,4 procent, än resten av sta-
den. 2025 beräknas det finnas 16,2 procent äldre i denna stadsdel. Norrmalm
kommer alltså fortsatt att ha en högre andel äldre (Stockholm stad, 2017).  Där-
med kan det också vara i stadsbibliotekets intresse, ur ett lokalt perspektiv, att ta
sig an äldre användares perspektiv. Som stadsdelsbibliotek kan de vara äldre an-
vändares enda alternativ för ett biblioteksbesök. 

Syn på åldrande och ålderdom
Människans syn på sitt egna åldrande kan variera kraftigt från kultur till kultur. I
Sverige och i Europa i stort verkar det dock finnas en någorlunda samstämd bild
av hur människans åldrande sker. Vad som inom gerontologin kallas den tredje
och fjärde åldern är stadierna i människans liv där ålderdomen träder in. Åldran-
det, som Lars G. Nilsson, argumenterar kan sägas pågå från och med att vi blir
vuxna och genom hela livet, är ett mer positivt begrepp än ålderdom (Nilsson
2014, s. 16). Även Lars Tornstam, professor emeritus vid Uppsala universitet som
forskade mycket om socialgerontologin, menar att åldrande är en neutral process,
flera parallella sådana. Det finns socialt, psykologiskt, funktionellt och biologiskt
åldrande. Begreppet åldrande i sig betyder alltså inte en typ av nedgång, menar
Tornstam, utan är neutralt. Åldrande kan också innebära uppgångar, såsom
”mängden av samlad livserfarenhet” (Tornstam 2011, s. 18, 26). Detta belyser hur
trubbigt begreppet att någon är ”gammal” eller ”äldre” är. Åldrandet är komplext. 

I den tredje åldern har övergången skett från medelåldern till äldre. Det är en
fas som likställs med en pigg och aktiv äldrebefolkning. Det är oftast denna bild
av äldre som går att se i reklam. Reseannonser är ett exempel där vi ofta ser åld-
randet som likställs med att vara i god fysisk form och att ha mycket energi. Den-
na grupp framställs också ofta som att ha möjlighet att resa, vilket betyder en god
ekonomi och konsumentkraft. En person i tredje åldern kan fortfarande arbeta, va-
ra delvis pensionerad eller helt pensionerad. Lars Andersson, professor i geronto-
logi, menar i boken Ålderism att gränserna för var den tredje åldern börjar hela ti-
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den skiftar. Ett exempel som används är att då människor över 50 år idag kan ha
svårt på arbetsmarknaden räknas de ibland in som äldre. Resor och trygghetsboen-
den kan också kategorisera alltifrån 50 plus till 65 år och uppåt i sin uttalade ål-
dersavgränsning. Idén om att medelåldern har skapat en ny, attraktiv typ av äldre
som har en god ekonomi och fortfarande bidrar till samhället, har omförhandlat
vad det innebär att vara en äldre person (L. Andersson 2008, s. 43).

Den fjärde åldern utgör en skarp kontrast mot den tredje. Den fjärde åldern
kännetecknas av att människan känner av sitt åldrande och kan behöva assistans i
vardagen, från hjälp med städning eller måltider till att flytta till ettäldreboende.
Tvärtemot tredje åldern där en människa kan ses som en tillgång till samhället kan
den fjärde åldern ha negativa associationer, då personer i fjärde åldern inte längre
är självständiga. Nilsson skriver om en studie där medlemstidningarna från Sveri-
ges Pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas riksorganisation (PRO) har ana-
lyserats och bilden av pensionärer oftast illustreras av den tredje åldern. Nilsson
menar att samhället måste acceptera att den fjärde åldern finns och även den är en
del av åldrandet – det är rent av själva ålderdomen. Även om en majoritet av pen-
sionärerna befinner sig i tredje åldern är det viktigt att synliggöra de frågor som
rör den fjärde åldern. Att inte själv kunna föra sin talan lika väl, t.ex på grund av
sjukdom, skapar ännu större behov av att ha sin rätt till ett värdigt liv skyddade av
människor som kan belysa frågan.(Nilsson 2014, s. 24). Det borde vara i alla män-
niskors intresse att bevaka denna grupps intressen.

Ålderism och annan diskriminering
Ett ord som etablerats allt mer i diskussioner om äldre i Sverige är ålderism. Det
syftar på åldersbaserad diskriminering och stereotypa antaganden om människor
baserat enbart på personens ålder. Åldeirsm kommer ifrån engelskans ageism,
som myntades av gerontologen och psykiatern Robert Butler 1968 (L. Andersson
2008). Ålderism är inte ett särskilt välkänt begrepp ens bland äldre själva i Sveri-
ge idag. Enligt en undersökning utförd av Sveriges pensionärsförening (SPF)
2012 hade endast 25 procent av 65-74-åringar och 20 procent av respondenter 75
år och över hört ordet ålderism. Endast 13 procent av samtliga svarande visste vad
ålderism betydde (Nilsson 2014, s. 31). Detta, menar både Nilsson och L. Anders-
son, visar att det inte är ett forskningsfält och uttryck som uppmärksammats eller
har slagit igenom i Sverige ännu. Detta kan enligt Nilsson och L. Andersson inne-
bära att problemet med åldersbaserad diskriminering inte tillåts synas och ta plats
i samhällsdebatten. Med det sagt är det förbjudet enligt svensk lag att diskriminera
p.g.a ålder, reglerat i diskrimineringslagen sedan 2009 (SFS, 2008:567). 

En aspekt av ålderism kan enligt L. Andersson vara vilken typ av åldersskikt-
ning som används. Funktionell åldersskiktning har som avsikt att gruppera (att de-
la upp exempelvis barn och vuxna människor). I en kronologisk åldersskiktning
kategoriseras istället människor efter specifik ålder och vad de då får eller kan
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uppnå, t.ex de möjligheter som träder i kraft när en person fyller 18 år. Det kan
dock också vara begränsande när en person blir äldre med övre  åldersskiktning,
särskilt om den innebär något som kan upplevas som ett problem, kan följas av
lagstiftning baserat på en specifik ålder. Detta skulle kunna gälla t.ex bilkörning
eller ekonomiska frågor såsom banklån. Denna generalisering kan eventuellt bidra
till diskriminering (L. Andersson 2008, s. 41). 

Åldrandet sker alltså på flera fronter samtidigt i och med de olika processer
som utgör åldrandet (Tornstam 2011, s. 25). Det är värt att ifrågasätta ifall be-
stämmelser baserade endast på ålder kan vara representativa nog för att belysa alla
aspekter som påverkar hur en människa mår och vad hen har för möjligheter. Det
ser  inte till människans individuella situation, utan agerar på en generell idé om
vad en särskild ålder innebär. Detta kan vara problematiskt och rent av diskrimi-
nerande. Som yngre person är det lätt att inte se den äldrediskriminering som är
mindre synlig men kan ha större effekter på en individs livssituation än exempel-
vis ett respektlöst bemötande. 
Utöver ålderism kan äldre också utsättas för alla andra typer av diskriminering
som inte relaterar till deras ålder, baserat på en persons etnicitet, kön, sexualitet
och funktionsvariation. Ålder kan också vara ännu en parameter av diskrimine-
ringen, i kombination med något annat. Även studier som endast berör en viss typ
av diskriminering (utöver ålderism) kan alltså vara relevanta för att skapa sig en
bild av äldres behovsbild gällande bibliotek. Detta illustreras bland annat i de tidi-
gare nämnda masteruppsatserom synskadade äldre biblioteksanvändare. 

Äldre och teknisk kompetens
Svenskarna och internet är en rapport som varje år ges ut där svenskarnas vanor
kring internetanvändande kartläggs. Det är en mycket informativ källa för att se
hur den äldre befolkningen hanterar ny teknik. Svenskarna och internet analyserar
vanor och delar även upp äldre i två ålderskategorier: 66-75 år och 76    år och
uppåt. På så sätt kan läsaren utröna relevant information i relation till biblioteken.
Biblioteken idag anpassar sig också  efter samhällets ökade digitalisering. 

Idag står cirka 630 000 personer, eller 7 procent av befolkningen, helt utanför
det som kan kallas för internetsamhället. Många av de tjänster som kan vara själv-
klara för den som har dator, telefon eller läsplatta med internetuppkoppling för-
svinner. Att betala räkningar, få översikt över sina tillgångar, utföra digitala ären-
den på Skatteverkets hemsida, eller andra myndigheter, och att tillgodogöra sig in-
formation och nyheter försvinner helt. Rapportens författare menar också att då
många använder internet allt för sällan för att kunna räknas som en del av internet-
samhället – cirka fyra procent – är det faktiskt elva procent av befolkningen som
står utanför denna del av samhället (Internetstiftelsen 2017). De tre största anled-
ningarna till att inte använda internet är ”ointresse” 54 procent, ”krånglig teknik”
24 procent och ”funktionshinder” sju procent. 
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Det är inte en helt negativ trend, stora förändringar sker bland äldres  använ-
dande. Två tredjedelar av gruppen som helt står utanför har bett andra om hjälp
för att utföra ärenden på internet å deras vägnar. Därmed kan de vara passiva del-
tagare i internetsamhället. Överlag menar Internetstiftelsen att det är större och
större delaktighet gällande användning av datorer, smarta telefoner och läsplattor
bland äldre. Särskilt med läsplattor märks en stark uppåtgående trend. Kanske är
läsplattorna lite enklare att navigera för den som inte är datorvan. Den är också
lätt att hålla i och portabel, till skillnad från stationära datorer. 2016 använder 43
procent av 66-75-åringarna läsplattor och även 22 procent av äldre som är 76 år
eller äldre. Det talar också för en intressant potential med ljud- och e-böcker för
äldre, utöver de som på grund av synnedsättning använder talböcker (Internetstif-
telsen 2017, s. 109). Talbokslåntagare kan vara vana vid CD-skivor (Daisy-ski-
vor) att ta hem och spela, som lånas fysiskt på plats. Myndigheten för Tillgängliga
Medier som står bakom produktionen av dessa skivor har också en app, Legimus.
I denna app kan böcker lyssnar på direkt i en smart telefon eller läsplatta.

Elsa Langland lade 2014 fram en masteruppsats i biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Uppsala universitet. Den behandlade digital delaktighet och internet
för äldre och bibliotekens roll i detta. Hon hävdar att det behövs:

 ”[u]tökade resurser till biblioteken för att de även i fortsättningen skall kunna förmedla digi-
tal kunskap till användare, ett uppdrag som är av stor vikt om den digitala världen skall kunna
bli mer inkluderande i framtiden”(Langland 2014, s. 86)

Den bristande motivation och rädsla som kan finnas hos äldre användare som står
utanför internetsamhället skulle potentiellt kunna undanröjas av  förtroendeingi-
vande institutioner. Dit kan bibliotek räknas, vilka kan utgöras en trygg miljö att
lära sig i. Det finns en rad uppsatser på ämnet om digitalt liv och äldre som inte
lämpar sig för de frågor som ställs i denna uppsats. Att få en generell bild av äl-
dres internetanvändande är dock av intresse för min uppsats då jag i intervjuerna
berör dessa frågor. De svar som ges i undersökningen bör också ses mot dessa
fakta om digital delaktighet överlag bland äldre. 
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Teoretiska frågeställningar och utgångspunkter

Syfte

Syftet med denna uppsats är att fördjupa dokumenterade kunskaper om äldre bib-
liotekanvändares upplevelser av bibliotekanvändande. Då Sverige står inför en
ökad äldre befolkning, som tidigare har nämnts i introduktionen till uppsatsen, är
det viktigt att kartlägga denna grupp. I denna uppsats sker detta genom kvalitativa
intervjuer med fem äldre biblioteksanvändare och två bibliotekarier som arbetar
vid Stockholms stadsbibliotek vid Odenplan. En förhoppnings är att detta arbete
kan fungera som ett diskussionsunderlag för framtida studier samt hur biblioteken
i praktiken kan anpassa sin verksamhet för att öka tillgängligheten för alla.

Frågeställningar

Mina huvudsakliga frågeställningar  till denna studie är:
 

1. Hur använder äldre användare Stockholms stadsbibliotek idag?
2. Hur upplever äldre användare bemötandet från bibliotekarier som de

själva kommit i kontakt med?
3. Går det att skönja några gemensamma punkter om hur stadsbiblioteket

upplevs av de intervjuade äldre användarna? Är dessa punkter något
som kan leda till konkreta förändringar? 

4. Hur upplever äldre användare informationen kring programverksamhe-
ten och det tryckta programmet? 

5. Hur användarvänligt är biblioteket? Hur lockande upplevs biblioteket
som helhet för de äldre informanterna, gentemot andra kommersiella
aktörer eller andra institutioner som erbjuder gratis aktiviteter?

Avgränsningar
Denna studie behandlar endast ett urval av användarna på huvudbiblioteket vid
Stockholm stads bibliotek på Norrmalm i Stockholm. Denna studie utförs i Stock-
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holm, som utöver huvudbiblioteket har cirka fyrtio biblioteksfilialer (Stockholm
stad, 2016). Därmed behandlar denna uppsats inte den problematik med tillgäng-
lighet som diskuteras när filialer ute i landet stänger och användare, inklusive äld-
re, kan ha många mil till närmsta bibliotek (I. Andersson & Andreasson 2005).
Det finns ett flertal masteruppsatser kring digitalisering, digitala klyftor och infor-
mationsbeteenden hos äldre användare av bibliotek. Jag har valt att inte fokusera
på detta då behandlas i t.ex masteruppsatserna av Elsa Langland framlagd 2014
och Elin Fritzell 2015 (Langland 2014; Fritzell 2015). Digitala aspekter kan ingå
i upplevelsen av bemötande och biblioteksupplevelsen för informanterna. Där-
emot undviker jag att fokusera på detta, då jag ville finna en större helhetsvinkel
på biblioteksupplevelsen.

Teoretiska utgångspunkter

Utifrån mina frågeställningar har jag valt en sociologisk konsumtionsteori för att
analysera materialet från intervjustudien. Eftersom min undersökning gäller nuti-
da forskning var den nutida polskbrittiske sociologen Zygmunt Bauman relevant.
Hans teorier om konsumtion, individualisering, stigma och socialt deltagande var
naturliga att koppla ihop med den forskning jag tagit del.  Främst relaterade jag
detta till äldres digitala delaktighet, äldrefattigdom samt ålderism och synen på
åldrandet. Eftersom jag var intresserad av helhetsupplevelsen av biblioteket för
äldre idag, undrade jag också hur en majestätisk men inte optimalt användarvänlig
byggnad som Stockholms stadsbibliotek lämpade sig. Där kan också Baumans te-
orier om livsmening och förgänglighet vara intressanta. 

Bauman och det förgängliga livet
Zygmunt Bauman (1925-2017), polskbrittisk sociolog verksam främst i Storbri-
tannien, har fått stort genomslag inom sociologifältet och samhällsdebatten. Efter
att han pensionerade sig blev han mycket aktiv och publicerade nästan en bok om
året från 1989 till 2017, då han avled. Baumans arbete behandlade ofta samhällets
förändringar i form av ökad individualisering, modernitet och postmodernitet
(som han kallade det flytande samhället). Bauman skrev också en bok om kon-
sumtionssamhället, Consuming Life (Bauman 2007), som jag använde  mig myck-
et av i denna uppsats undersökning och analys. Jag har valt att fokusera på Bau-
manstankar om konsumtionssamhället samt det förgängliga livet som teoretiska
utgångspunkter. 

Bauman menar i boken Det individualiserade samhället (Bauman 2002) att
människan har ett oerhört stort behov av att finna stimulerande och meningsbyg-
gande erfarenheter (kallat transcendens), som en kontrast till medvetenheten om
sin egen död och livets förgänglighet i stort. Det enda sättet att uppnå en symbo-
lisk odödlighet är genom att ”gestalta sitt liv efter former som allmänt anses ha
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evigt värde eller genom att komma i kontakt med eller frottera sig med saker som
är bestämda att vara för evigt” (Bauman 2002, s. 11). Bauman målar upp två olika
scenarion för hur dessa försök till upplevd odödlighet kan ske. I scenario ett försö-
ker människan att skapa något som lämnar ett avtryck som ska bestå längre än
skaparens egna livstid. Det kan vara att bilda familj och skaffa barn eller att skapa
något som finns kvar efter personens död. Det senare kan ta bl.a ta form genom
konstnärliga och kreativa uttryck, arkitektur, m.m. I det andra scenariot försöker
människan skapa upplevelser och uppleva något under sin livstid som känns
”starkare” än döden” (Bauman 2002, s.11). Bauman hävdar att samhället skor sig
på detta behov och kan erbjuda vad han kallar ”trovärdiga objekt för behovstill-
fredsställelsen” (Bauman 2002, s. 11) som ska locka människorna i samhället att
sträva efter något, oavsett personens egna förutsättningar. Detta är något som i
grunden motiverar människan. Denna aspekt kan spela in i syftet bakom biblio-
teksanvändande för de informanter jag har intervjuat. Att uppleva skönhet och nå-
got som kan stå för ett evighetsvärde kan också vara en vinkel att se stadsbibliote-
ket ifrån, med sin vackra arkitektur. 

Bauman och konsumtionssamhället
I boken Consuming Life (Bauman 2007) skriver Bauman om det samhälle av kon-
sumtion han anser att människan befinner sig i.  Dess allra viktigaste men också
dolda sanning är att konsumenten istället för att endast konsumera varor, själv har
blivit en handelsvara. Individer måste kunna sälja sig själva, i alla tänkbara roller,
för att få social bekräftelse och erfara sociala vinster. Bauman menar också att i
detta konsumenternas samhälle har människan helt enkelt lärt sig att mäta alla typ-
er av verksamheter, platser och erfarenheter enligt konsumtionens mall. Allt går
att konsumera och du är alltid kund (märk användandet av kund mot bibliotekens
användande av besökare, brukare eller användare). På så sätt mäts alla delar av
samhället mot en slags konsumtionsmall som inte passar in i alla sammanhang. Ur
denna aspekt anser jag att valet att gå till ett bibliotek och ”konsumera” genom att
låna en bok (en slags temporär konsumtion) är spännande. Att besöka biblioteket
har ett eget värde, kanske i hur bildad personen är eller hur nyfiken hen verkar på
att lära sig mer. Det kan också spegla utåt hur bildad personen är, eller nyfiken på
att lära sig mer. Detta gäller även att besöka programverksamhet, läsa tidskrifter
på plats eller annan biblioteksaktivitet. När reklam och arrangemang tävlar om
människans uppmärksamhet genom alla typer av kanaler (digitalt, på skyltar och i
tidningar) är människans uppmärksamhet en marknad att slåss om. Samtidigt har
alla människor begränsat med tid, och när konsumtionen i sig också när männi-
skans självbild och ”värde” i samhället kan det vara ett intressant perspektiv att se
biblioteksanvändande utifrån. Biblioteken själva arbetar inte med förutsättningar-
na eller motiveringarna som till exempel ett bokförlag eller en bokhandel gör,
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men de kan ändå ha vissa gemensamma mål, såsom att ha besökare vid evene-
mang och att sprida litteratur. 

Bauman, konsumtionssamhället och stigman i att inte kunna deltaga
Bauman skriver i Consuming Life om konsumtionssamhällets nu-kultur, med en
stark fokus på konsumtion av nya varor, där de äldre varorna alltid förkastas och
nedvärderas. Det nya anses alltid bättre och mer värt (Bauman 2007, s. 130). Sam-
tidigt hävdar Bauman också att då människor i konsumtionssamhället bedöms
som konsumenter i första hand är det mycket viktigt att anses vara en produktiv
medlem i samhället, som bidrar genom sin konsumtion. Bauman menar att då hela
lands värden t.o.m mäts i siffror som syftar på landets handelsstyrka, genomsyrar
konsumtionssamhället bilden av människan och dess användbarhet i samhället
(Bauman 2007, s. 67). Att inte kunna vara en bidragande konsument anses därför
mycket genant och avvikande, något som till största grad bör undvikas. Bauman
drar paralleller med när en brittisk politiker uttalade sig om att endast de goda mi-
granterna  skulle lockas att komma till Storbritannien genom ny lagstiftning om
särskilda inkomstkrav för att få uppehållstillstånd. Bauman menar att samhället i
stort  helst inte vill kännas vid de människor som inte kan medverka genom att va-
ra goda konsumenter och att dessa människor städas bort, antingen från gemen-
samma utrymmen eller i fallet med migranterna, till andra länder. Bauman hävdar
att i denna samhällsordning är gemensamma ytor till för ”legitimate residents”
(Bauman 2007, s. 127). Trots att folkbibliotek inte anses kräva inkomst eller något
som bevisar att en besökare är en god konsument kan det vara en aspekt av använ-
dandet. När det finns avgifter involverat, såsom vid reservationer, avgiftsbelagda
toaletter, eller försenad återlämning av medier kan det påverka vem som besöker
biblioteket. 

Vidare skriver Bauman att denna attityd mot de som inte aktivt kan deltaga i
konsumentsamhället är en direkt effekt av den ökade individualiseringen i samhäl-
let (Bauman 2007, s. 132). I den andra bok av Bauman jag har använt mig av som
teoretiskt stöd i denna uppsats, Det individualiserade samhället, menar Bauman
att idén om individualisering innebär att ”individen frigörs från den tillskrivna,
nedärvda och medfödda bestämningen av hennes sociala karaktär” och att ”'indi-
vidualisering' består kort sagt, i att förvandla den mänskliga 'identiteten' från nå-
got 'givet' till en 'uppgift' – och ge aktörerna ansvaret för att utföra denna uppgift
och för konsekvenserna (inklusive biverkningarna) av sitt utförande” (Bauman
2002, s. 176). Detta speglas i Baumans syn på att det som förut ansågs kunna hjäl-
pas av samhällets kollektiva insatser numera ses som individens egna fel. Det som
händer individen är alltså något som hen hade kunnat utföra på ett annat sätt eller
hindra. Lösningen är inte längre att det kollektiva (samhället) gör ändringar. An-
svaret läggs på individen.
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Detta synsätt intresserade mig oerhört mycket i förhållande till de grupper
som inte ofta kommer till tals själva och som kan avvika från den allmänna nor-
men på något vis. Där räknar jag in gruppen äldre, då stora delar av samhället är
skapat efter yngre vuxnas förutsättningar, och av yngre vuxna. Som beskrivs i ka-
pitlet Tidigare forskning, kan ålderism (åldersbaserad diskriminering) ske både di-
rekt och indirekt, när äldres perspektiv och förutsättningar inte tas i beaktning.

Källmaterial och metodredovisning

Primärmaterial och metodval
Källmaterialet i denna uppsats utgörs av primärmaterialet: sju semistrukturerade
intervjuer med sju olika informanter, transkriberade till text från digitala inspel-
ningar. Informanterna består av fem äldre biblioteksanvändare och två biblioteka-
rier som arbetar på Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement i primärmaterialet
är e-postkorrespondens med marknadsavdelningens chef. Denna tillkom under ar-
betets gång, för att tydliggöra stadsbibliotekets beslut att göra om designen på sitt
programblad med tryckt information. 

Urval
Jag försökte initialt att uppsöka de äldre informanterna som på något sätt besökte
eller använde sig av Stockholms stadsbibliotek på flera olika sätt. Jag kontaktade
stadsbibliotekets Boken kommer-expeditör, den uppsökande tjänsten som levere-
rar böcker till den som inte kan ta sig till biblioteket. Jag bad om att få skicka med
informationsbrev till de användare som expeditören besökte och som uppfyllde
kravet för de informanter jag sökte (att de var över 65 år). I detta brev (se bilaga
2a) fanns information om studien och mina kontaktuppgifter, men jag fick tyvärr
inte någon respons på detta brev. En bibliotekarie från stadsbiblioteket satte också
upp en informationsnotis (se bilaga 2b) på anslagstavlan hos ett lokalt trygghets-
boende för hyresgäster 70 år och uppåt. Det gav en informant. Jag valde till slut
att gå runt en vardagseftermiddag i biblioteket. Detta då jag upplevde att kontakt-
vägarna lätt blev långa och jag ville försäkra mig om att informanter fanns att till-
gå innan mer tid passerade. Jag rörde mig under cirka två timmar på flera avdel-
ningar av stadsbiblioteket. Först på övervåningen, i rotundan där skönlitteratur på
svenska och engelska står och även i de tre facksalarna där facklitteratur finns. Jag
gick också ner till entréplanet med talboksavdelningen för användare med läsned-
sättning av någon form, där det också finns lättläst litteratur och en informations-
disk. Jag tog kontaktuppgifter till de personer som uttryckte intresse att deltaga
och berättade att jag skulle kontakta dem nästkommande vecka. De fick vid första
kontakttillfället ett informationsblad om studien där även mina kontaktuppgifter
fanns (se bilaga 1). Från dessa timmar fick jag fyra informanter. Jag tillfrågade
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också fem olika bibliotekarier på stadsbiblioteket om att medverka i uppsatsen ge-
nom en intervju. Först gick ett e-postmeddelande ut via en enhetschef till samtliga
bibliotekarier på stadsbiblioteket. Från detta fick jag inte någon respons. Jag fick
också några rekommendationer av bibliotekarier att kontakta, men de tackade
också nej. Jag valde till slut att på plats fråga några bibliotekarier jag mötte ifall
de kunde tänka sig att intervjuas. Tre bibliotekarier tackade initialt ja men en per-
son valde senare att inte medverka i studien. Detta framkom under senare e-post-
korrespondens gällande tid och plats för intervju. Då bibliotekarieintervjuerna
skulle fungera som ett komplement till de fem äldre användarnas perspektiv ansåg
jag att  två bibliotekarier räckte för att förmedla ett annat perspektiv. Uppsatsens
fokus är trots allt de äldre informanternas perspektiv. Jag känner mig säker på att
fem bibliotekarieintervjuer hade varit överdrivet i detta sammanhang. Det hade
också kunnat ta fokus ifrån de äldre användarnas perspektiv.

Etik
När jag initialt uppsökte informanterna i biblioteksrummet presenterade jag mig
själv, varifrån jag kom och vad min studie handlade om. De potentiella informan-
terna fick ett informationsblad med mina kontaktuppgifter, så att de skriftligen
skulle ha denna information (se bilaga 1). Vid intervjutillfällena informerades alla
informanter om flera aspekter av intervjuprocessen (se bilaga 3). Jag berättade hur
materialet skulle användas och förvaras, i enlighet med de riktlinjer som finns
nämnda i professor Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer. Där framhålls vikten av
att studien är etiskt förankrad enligt vetenskaplig praxis för att studien ska kunna
anses korrekt utförd. I detta ingår utöver det ovan nämnda att den intervjuade in-
formeras om hela processen efter intervjun och var materialet skulle publiceras.
Identifierande information  är viktig att dölja eller generalisera (Trost 2010, s.
124). Jag berättade att informanterna hade rätt att när som helst avbryta intervjun
om de inte  längre kände sig bekväma. Jag berättade även att de kunde kontakta
mig i efterhand om de inte ville att jag skulle använda intervjun till min studie el-
ler om de hade några andra frågor. Jag tydliggjorde att endast jag skulle lyssna på
de digitala inspelningar som gjordes av intervjuerna och att de efter uppsatsmo-
mentets slut skulle raderas. Vidare informerade jag om att informanterna har fin-
gerade namn i uppsatsen och att identifierande fakta tas bort ur uppsatsen. Uppsat-
sens framtida digitala tillgänglighet via databaser på nätet tydliggjordes också, för
att andra människor ska kunna ta del av uppsatsen. Informanterna fick också den-
na information skriftligen (se bilaga 3). Jag valde att börja intervjuerna med att lä-
sa upp denna information från bilaga 3, för att alla skulle få lika information. In-
formanterna fick sedan behålla denna information. Jag tog också kontaktuppgifter
via e-post och vanlig post, då samtliga informanter var intresserade av att få en
kopia av uppsatsen när den var färdigställd. Ingen av informanterna hade några
särskilda invändningar efter att jag hade läst upp informationen och ingen av dem
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har heller kontaktat mig efter intervjutillfällena. Däremot avböjde en potentiell in-
formant att medverka, dagen innan vi hade bestämt träff. Detta var ovan nämnda
bibliotekarie och förefaller inte vara på grund av förfarandet för intervjuförfrågan.

Insamling och utförande
Via telefonsamtal bestämde jag träff med informanterna antingen i informantens
bostad eller på café, som de själva fick välja. Att låta informanterna själva välja
var de ville ses ansåg jag viktigt för att skapa så goda förutsättningar för intervjun
som möjligt. Även om miljön i två av intervjuerna blev stimmiga under intervjuns
gång verkade informanterna nöjda med miljön. Tre av de äldre informanterna val-
de att låta mig besöka deras hem för intervjun. Intervjuerna med bibliotekarierna
skedde på stadsbiblioteket. Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltele-
fons diktafonfunktion. Jag tog inte anteckningar under själva intervjun men hade
en utskrift med mig av intervjuguiden (se bilaga 4 och 5), samt det tryckta pro-
grammet för januari – april 2017 som jag tog fram först på slutet, för att undvika
att det tryckta programmet distraherade informanten.

Jag försökte i största möjliga grad att undvika utmärkande klädsel och smyck-
en och att täcka de tatueringar jag har, i enlighet med Trots rekommendationer
(Trost 2010, s. 77). De intervjuer som skedde på plats i informanternas hem var
inte när några partners eller andra personer befann sig i hemmet, vilket var något
jag hade undrat om innan. Jag kände mig dock inte bekväm med att kräva av de
äldre användarna, att partners inte fick befinna sig i bostaden samtidigt. Jag hop-
pades att så var fallet, då närvaron av andra människor kan påverka svaren som
ges. I de intervjuer jag genomförde på café verkade inte någon av informanterna
obekväm, men viss självmedvetenhet uppstod både för mig och informanterna när
andra människor slog sig ner bredvid oss. I intervjuerna med bibliotekarierna
skedde den ena i ett mötesrum utan andra närvarande. Den andra intervjun ge-
nomfördes i caféet på stadsbiblioteket, informantens arbetsplats, där kollegor och
även chefer kunde gå förbi. Detta skedde också.  Flera pratstunder med förbipas-
serande kollegor avbröt intervjun och biblioteksanvändare som fikade runtom-
kring oss bidrog också genom att prata såpass högt att vi en gång fick flytta på
oss. Informanten var mycket öppen med trots dessa omständigheter men det är
svårt att veta om jag hade fått annorlunda resultat i ett avskilt rum. Det känns trots
detta viktigt att omnämna.

Analysmetod
Efter genomförda intervjuer med informanterna och röstinspelning via min mobil-
telefons diktafonfunktion transkriberade jag materialet, genom att lyssna på ljudfi-
lerna på en minskad hastighet. När detta var färdigt hade jag sju textdokument
med de olika intervjuerna fullt utskrivna. Efter att ha tagit bort de halva meningar,
uttryck som ”mmm” och liknande talspråk som uppstått djupläste jag intervjuerna
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och sökte efter röda trådar och nya teman (jämfört med intervjuguiden). Djupläs-
ningen hade som syfte att se ifall de temaområden jag hade valt i min intervjugui-
de även lämpade sig när jag samlade informanternas svar. Dessa rubriker stämde
till stor del överens med de svar jag hade mottagit. Rubrikerna passade väl ihop
med ämnesområdet, däremot var svaren ibland mycket annorlunda från vad jag
hade förväntat mig. Jag samlade sedan informanternas svar i form av citat och an-
teckningar under respektive rubrik. Materialet från intervjuerna analyserades ge-
nom framför allt Baumans teorier om konsumtionssamhället. Där fokuserade jag
främst på Baumans tidigare nämnda idéer om vikten av att vara en god och efter-
traktad konsument, det minskade kollektiva ansvaret och ökade individuella an-
svaret, skapandet av livsmening, samt tidigare forskning om äldre och biblioteks-
användande. Med hjälp av detta analyserades intervjumaterialet för att se om mina
frågeställningar kunde besvaras med intervjusvaren. Empirin är redovisad i tema-
tisk ordning. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide, men informanter
gav ibland svar eller andra tankar som passade in i andra teman. Därav har jag dis-
ponerat undersökningsresultaten enligt tema. 
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Undersökning och analys

Detta kapitel beskriver hur forskningsstudien har genomförts. Den huvudsakliga
delen av undersökningen är resultaten av en kvalitativ intervjustudie, en introduk-
tion av informanterna och resultaten indelade efter sex teman. Efter det kommer
sammanfattande iakttagelser från studiens resultat. 

Empirisk undersökning

Stockholms stadsbibliotek – en lokalbeskrivning
För att kunna ta del av informanternas svar behöver den speciella biblioteksbygg-
naden beskrivas. Stadsbiblioteket har två entréer. Huvudentrén från Sveavägen
som kännetecknas av en långsamt uppåtstigande trappa mot byggnaden. När besö-
karen står inne i byggnaden kan hen gå till vänster, mot en L-formad barn- och
ungdomsavdelning. Till höger är det L-formade entréplanet. Om besökaren fort-
sätter framåt, uppför flera trappor, kommer hen till rotundan en våning upp, ett
stort cirkulärt rum med främst skönlitteratur på framför allt svenska och engelska.
I rotundan finns en scen med rundade teatersoffor uppställda permanent, där an-
vändare kan sitta ner även när programpunkter inte pågår. Utifrån rotundan går
det att nå flera facksalar, med facklitteratur och flertalet studieplatser. På entrépla-
net finner besökaren ett café, toaletter och hiss, lättläst litteratur, ljudböcker, reser-
vationer, talbibliotek och en nyhetshörna. I denna del finns även den andra entrén,
från Odengatan. Detta är den tillgängliga entrén med ramp och breda automatiska
dörrar. Bredvid stadsbiblioteket på Odengatan finns Internationella biblioteket där
också stadsbibliotekets tidskriftsavdelning finns. Viktiga punkter i undersökningar
var hur dessa byggnader ter sig för äldre användare, ur perspektiv som tillgänglig-
het, att hitta det material som eftersöks, upplevd stämning samt enkelhet i att ori-
entera sig. 
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Informanterna – användare

Jan
Jan är 73 år och bosatt i Stockholms innerstad men inte på Norrmalm. Han har va-
rit pensionär i åtta år. Jan har en gedigen karriär inom musik bakom sig, både som
musiker och inom musikutbildning, och arbetar fortfarande på frilansbasis ibland
tillsammans med sin fru. Han beskriver sig själv som ”90% pensionär”. När jag
träffar Jan är han på biblioteket för att låna texter (främst lyrik) i researchsyfte in-
för sitt extraarbete. Jan upplever att pensionärslivet är rikt på aktiviteter och saker
att göra, vare sig det gäller att tillbringa tid med familj eller att ägna sig åt hobbi-
es. Han läser alltid någon bok, men är inte en frekvent besökare av stadsbibliote-
ket. Han använder sig gärna av hemsidan för enklare ärenden som att förlänga lån,
eller för att göra sökningar i katalogen, men vill ha en fysisk bok i handen när han
läser. Tidigare har Jan också använt andra bibliotek inom Stockholm stad. 

Christina 
Christina är 79 år och bosatt på Norrmalm. För ungefär 60 år sedan flyttade hon
till Sverige från Tyskland, där hon växte upp. Väl i Sverige vidareutbildade sig
Christina med gymnasie- och sedan även högskolestudier. Christinas karriär höll
sig alltid inom utbildning i olika former. I cirka 35 år bodde Christina och hennes
man mycket nära stadsbiblioteket. Efter att ha flyttat till en förort där Christina
och hennes man vantrivdes har de åter flyttat in till Norrmalm. Christina har möj-
lighet att ta del av lokala bokprat då hon bor på ett så kallat trygghetsboende med
sin man, med hyreslägenheter och gemensamma lokaler. Hon är dock inte så in-
tresserad av dessa biblioteksprat utan föredrar att besöka stadsbiblioteket själv.
Hon leder ett aktivt liv med många intresseområden. Hon läser på flera språk, och
besöker ibland tidskriftsavdelningen för att läsa tyska tidskrifter. 

Åke
Åke är 84 år och bosatt i Stockholms innerstad på Norrmalm. Han har en bak-
grund inom juridik, politik och kultur med flera tunga poster både under sitt ar-
betsliv och sedan han pensionerades. Åke tillbringar mycket tid på tidskriftsavdel-
ningen och är extremt omvärldsintresserad. Han prenumererar på Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet och The Washington Post och läser även nyheter på nätet var-
je dag. Han använder digitala hjälpmedel såsom läsplatta och dator hemma och ut-
vecklar ständigt sina kunskaper. Han använder inte hemsidan då han upplevt den
som ”något rörig” tidigare. Han läser ofta flera böcker samtidigt. 

Gun
Gun är 78 år och bosatt på Norrmalm. Hon har en bakgrund inom utbildning och
arkitektur. Hon besöker ofta och gärna stadsbiblioteket för att komma ut och röra
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på sig, vara i en inspirerande miljö,  låna ny litteratur och besöka programpunkter.
Gun är mycket litteraturintresserad och har god kännedom om aktuella titlar och
författare. Hon tar alltid med det tryckta programbladet hem och försöker notera
intressanta evenemang som hon klipper ut och sätter upp på kylskåpet hemma.
Hon tycker inte om att använda datorer i onödan utan föredrar att vara på plats på
biblioteket för både lån och programpunkter. Gun vill inte låsa upp sig genom att
boka en plats, utan tycker att det kan vara en trevlig stund att vänta innan pro-
grampunkter, och läsa på plats så länge. Hon uppskattar stadsbibliotekets lokal
väldigt mycket. 

Bengt
Bengt, 84 år, är bosatt i Stockholms innerstad men inte på Norrmalm. Han har en
bakgrund inom medicin och använde sig mycket av sitt sjukhus bibliotek under si-
na arbetsår. Han har varit pensionär i snart tjugo år. Bengt är inte en frekvent an-
vändare av biblioteket och besöker stadsbiblioteket några gånger om året. Han bor
närmare andra bibliotek och köper dessutom ofta böcker i butik. Bengt har precis
börjat använda en ljud- och e-bokstjänst på sin läsplatta då han genomgår en tem-
porär synnedsättning.  Ibland kan bibliotekets hemsida vara av intresse för att sö-
ka i katalogen, men han har inte tittat så noga. Däremot använder han hemsidans
katalogfunktion för att se vilka titlar som finns inne på vilka bibliotek. Han går in-
te på programpunkter på biblioteket men är inte främmande för att gå på litteratur-
relaterade evenemang som ordnats i andra sammanhang. 

Informanter – bibliotekarier

Mikael 
Mikael är en bibliotekarie på stadsbiblioteket och har lång erfarenhet av att arbeta
som bibliotekarie på stadsbiblioteket. Mikael arbetar med alla delar av biblioteket
inklusive arbete mot äldre användare och programverksamheten. 

Lotta
Lotta är en bibliotekarie på stadsbiblioteket som har arbetat både på stadsbibliote-
ket och andra bibliotek inom Stockholm. Hon har under sina yrkesverksamma år
arbetat mycket med användare med olika former av funktionsvariation.  Hon är
också delaktig i programverksamheten.

Biblioteksanvändande

Stadsbiblioteket
Samtliga informanter använder sig av stadsbiblioteket, där jag också först träffat
dem.  Christina, Gun och Åke bor alla tre nära stadsbiblioteket. Gun på Norr-
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malm, uttrycker sig som att hon ”...bor på biblioteket, jag går så gärna dit. Jag
tycker om atmosfären... Jag går åtminstone varannan vecka. Det är minimum.”
(intervju med Gun, 9/2 2017). Då hon bor nära stadsbiblioteket är det också natur-
ligt att besöka då det är hennes närmaste bibliotek. Även Christina, 79 år, som bor
på Norrmalm inte långt ifrån biblioteket uttrycker sig positivt om biblioteksbesök
och går: ”[i] genomsnitt en gång i veckan. Så fort jag ser någon bok i tidningarna
som jag vill läsa, då går jag till biblioteket.” (intervju med Christina, 6/3 2017)

 Detta är inte fallet för alla informanter. Bengt och Jan har lite längre färdväg
då de bor i andra stadsdelar. De använder ibland andra filialbibliotek som ligger
närmare deras bostäder. Bengt besöker bara stadsbiblioteket några gånger om året,
ofta när hans närmsta filial inte har en bok inne, han menar att han inte är en ”stor
bibliotekskund” (intervju med Bengt, 9/2 2017). Även Jan berättar att han inte an-
ser sig vara någon stor användare av biblioteken generellt, men att stadsbiblioteket
ändå är ”det bibliotek som man tänker på” (intervju med Jan, 17/2 2017).

Tillgodogörande av litteratur och tidskrifter är den största anledningen till att
stadsbiblioteket besöks. Informanterna söker främst litteratur som de tar med och
läser hemma. Alla informanter använder sig av biblioteket på detta vis. De har alla
lånat och lämnat böcker på stadsbiblioteket. Däremot finns det några informanter
som särskiljer sig gällande läsande på plats i biblioteksrummet. Dessa informanter
tycker om att ha utrymme att sätta sig och läsa en stund ifall de så önskar, och
framför allt vid tidskriftsavdelningen som ligger i ett separat annex tillsammans
med internationella biblioteket. Gun berättar att hon även brukar slå sig ner i bibli-
otekets huvudbyggnad:

det blir mest i rotundan, för i facksalarna vet jag ju vad jag vill ha, så då går jag direkt och be-
höver jag inte sitta och leta. Men i den andra, där man kanske bläddrar i någon skönlitterär
bok och då sitter jag hellre en stund. (intervju med Gun)

Under rubriken lokalens användarvänlighet undersöker jag närmare hur själva lo-
kalen bjuder in eller avskräcker till sådana här typer av interaktioner. Där går jag
även in närmare på lokalens förutsättningar för medieförmedling. 

Bengt ”brukar bara hämta en bok och gå”, då han har planerat innan vilken ti-
tel han vill låna och kontrollerat att den finns inne på biblioteket via bibliotekets
hemsida (intervju med Bengt). För Bengt hamnar aktiviteten att låna på bibliote-
ket i direkt tävling mot bokhandeln. Det är också till bokhandeln han går för att
göra det jag anser uttrycks bäst i engelskans ord browse, att se sig om  i rummet
efter titlar som kan vara av intresse: 

ibland går man dit och ska köpa en bok som man ska ge bort... så går man runt och tittar på
vad som ser intressant ut... Det blir ofta väntetid på aktuell litteratur. Jag köper den i bokhan-
deln istället. (intervju med Bengt)
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Flera andra informanter (Åke, Christina och Gun) lånar dock gärna nya titlar på
biblioteket och står i kö för att reservera nya, populära titlar som ibland kan ha
många veckors kötid. Nyhetshörnan är mycket uppskattad av samtliga informan-
ter. Det är en hylla precis innanför den mer tillgängliga entrén från Odengatan.
Dessa exemplar av nyinförskaffade titlar går inte att reservera och får lånas hem i
14 dagar. De står tydligt exponerade mot användaren när hen kommer in i biblio-
teksrummet. Gun berättar att hon medvetet alltid börjar sitt besök med att titta i
nyhetshyllan: ”jag använder mig alltid av den ingången för då går jag förbi den
aktuella hyllan” (intervju med Gun). 

Tidskriftsavdelningen i byggnaden bredvid stadsbiblioteket används främst av
tre användare. Åke besöker avdelningen tre till fyra gånger i veckan. Han har ett
utpräglat omvärldsintresse och är mycket intresserad av att ta del av de tidskrifter
som biblioteket erbjuder på plats. Under vår intervju nämner han många intresse-
områden: historia, golf, samhällshistoria, juridik, politik och omvärldsobservatio-
ner, arkitektur, litteratur och konst: ”det är så fantastiskt utbud här, så ibland dyker
jag på något nytt” (intervju med Åke, 14/2 2017). Då han också har utvecklat sina
språkkunskaper i engelska med åren läser han numera engelska flytande och näm-
ner flera internationella tidskrifter, utöver dagstidningen The Washington Post
som han prenumererar på hemma. Christina, som är född och uppvuxen i Tysk-
land, använder även hon tidskriftsavdelningen. Hon läser gärna tyskt material där:

jag går ibland också till tidskriftsbiblioteket och läser till exempel Der Spiegel, eftersom den
är väldigt dyr att prenumerera på. Jag läser den inte varje vecka utan då och då går jag och tit-
tar. (intervju med Christina)

Tidskriftsavdelningen har sittplatser både vid skrivbord och ett antal fåtöljliknan-
de sittplatser, vilket bjuder in till att sitta en längre stund med materialet. Christi-
na, Åke och Gun beskriver alla avdelningen positivt.

Överlag är informanterna nöjda med sin användning av stadsbibliotekets
tjänster. Nästföljande rubriker går på djupet med de kommentarer som getts om
specifika aspekter. Det generella användandet som beskrivs här vill jag hävda är
också av relevans. Känslan överlag inför biblioteket påverkar av egen erfarenhet
om jag själv känner lust och intresse för en plats. Intervjusamtalen går igenom för-
bättringsområden och specifika upplevelser där biblioteket inte känns lättanvänt i
denna undersökning. Ändå är informanterna tacksamma att stadsbiblioteket finns
tillhands och de återkommer till detta under intervjuerna. Gun berättar:

Jag är glad att jag bor så nära och att det är så lätt att hämta och lämna. Jag är glad att det inte
finns någon gräns på hur mycket man får låna. Det är väldigt fin service. De är väldigt tjäns-
teglada. (intervju med Gun)

Detta är kanske att förvänta av en användare som kan använda sig av de processer
som finns, såsom låneautomater, och som lånar mycket litteratur. Däremot förvå-
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nades jag av den allmänna uppskattning som visades, även av de besökare som in-
te besökte stadsbiblioteket särskilt ofta. Bengt, besöker stadsbiblioteket några
gånger om året menar att ”Det är en enormt fin satsning... att man kan läsa nästan
allt man vill, utan kostnad, även om det ibland innebär att man får vänta ett tag”
(intervju med Bengt).

Något som är tydligt är att även de som inte besöker stadsbiblioteket ofta upp-
skattar att det finns tillgängligt. Det handlar för informanterna mycket om att
hänga med i samtiden, både gällande litteraturen och genom andra former (som
tidskrifter eller programpunkter). Gun uttrycker att hon besöker stadsbiblioteket så
ofta som hon gör: 

För att allmänbilda mig, för att vara up-to-date om vad som händer, för att ha åsikter, jag
måste läsa saker först för att kunna ha någon åsikt [...] Men jag vill gärna hänga med [...]
Främst är det ju för att hänga med i den litterära vägen överhuvudtaget (intervju med Gun). 

Enligt Zygmunt Bauman är detta en viktig del av den meningsbyggande tran-
scendens som människan ägnar sig åt att uppnå, där hen upplever erfarenheter
som känns meningsfulla ur ett tidlöst perspektiv. Bauman hävdar att ”handeln
med livsmeningar bedrivs under kraftig konkurrens” men att efterfrågan aldrig
kommer att sjunka, då det ständigt läggs till nya varor och sätt att skapa transcen-
dens. (Bauman 2002 s. 12.) Ett kulturellt kapital kan uppnås eller intjänas genom
att vara med i en pågående diskussion i samhället, införskaffa nya kunskaper och
genom att det finna en gemenskap med andra och ett evigt lärande. Bauman kallar
denna transcendensenergi, sökande efter livsmening, ett ”kulturens 'metakapital'”
(Bauman 2002, s. 13), dvs. själva komponenterna till det kulturella kapital som
upplevs genom att tillgodogöra sig t.ex litteratur eller närvara vid föreläsningar.
Att även i pensionsålder, när en människa oftast inte arbetar eller utbildar sig på
samma sätt som tidigare i livet, ständigt lära sig har ett värde i sig, för att skapa
mening och sammanhang. Genom tillgång till resurser som aktuell skön- och
facklitteratur, tidskrifter och programpunkter, anser jag att Baumans teori kan ap-
pliceras på dessa äldre informanternas biblioteksanvändande. Resurser som kan
bidra till en människas kulturella metakapital går att finna på biblioteket. Genom
besök kan användarna tillgodogöra sig materialet och känna sig delaktiga och
uppdaterade. 

Användande av andra bibliotek
Alla informanter nämner andra bibliotek som de använder eller har använt sig av.
Dessa är antingen special- eller forskningsbibliotek, oftast på informanternas tidi-
gare arbetsplatser eller också folkbibliotek på orter där informanterna har som-
marboenden. 
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Bengt läste mycket facklitteratur i sitt medicinska yrke, och använde sig då
av forskningsbiblioteket på hans arbetsplats. Pensionärslivet har inneburit en stor
förändring i vilken typ av litteratur som konsumeras:

Under många, många år då jag var yrkesverksam hade jag inte tid att läsa skönlitteratur,
det är inte unikt för mig utan mer generellt sett... under skoltiden gick man också på bibli-
otek. (intervju med Bengt)

Detta är något som inte uttalas av alla informanter men ändå går att se, till viss
del. Genom att inte ha de åtaganden som en anställning eller att vara mitt i ett fa-
miljeliv innebär, finns helt enkelt mer tid för läsning och ny information. Åke an-
vänder sig numera sällan av riksdagsbiblioteket, men har tidigare använt bibliote-
ket främst för deras bestånd inom juridik och statsvetenskap. Han berättar att även
om hans användande har minskat desto längre han har kommit från arbetslivet, så
är det dit han vänder sig för den typen av litteratur. Han räknar inte med att stads-
biblioteket kan bistå honom med detta (intervju med Åke). 

Tre av informanterna (Åke, Bengt och Christina) nämner också att de använ-
der lokala bibliotek i de små till mellanstora svenska städer där de har sommarbo-
enden. Alla tre är mycket nöjda med sina temporära lokala bibliotek och för vissa
informanter är det också en viktig plats. Åke tillbringade nästan fem månader av
förra året på sitt sommarboende och han uppskattade det lokala biblioteket, som
han också jämförde stadsbiblioteket i Stockholm med flera gånger under vår inter-
vju. Framför allt tycker dessa informanter att det är god stämning och en familjär
känsla på dessa bibliotek, såsom att personalen och informanterna känner igen
varandra och att det samtalas lite mer. Det verkar också vara lugnare stämning
överlag på dessa bibliotek. Av naturliga storleksskäl kan detta vara svårare att
uppnå på ett såpass stort bibliotek som Stockholms stadsbibliotek. Som lokalt bib-
liotek kan det upplevas opersonligt gentemot mindre ortsbibliotek. 

Digital delaktighet och automatiserade processer på biblioteket

Datorer hemma och på biblioteket
Denna del av undersökningen behandlar alla svar gällande digitala aspekter av
biblioteksanvändandet. Ingen av informanterna har använt sig av de digitalt relate-
rade tjänsterna biblioteket erbjuder, såsom digitala första hjälpen, att fritt använda
datorer med internet på plats och Wikipediaworkshops. En viktig del av bibliote-
kets digitala utbud i lokalen är datorerna som finns på plats, där användare med
lånekort kan använda datorer under begränsade intervaller och t.ex göra utskrifter.
Ingen av informanterna har gjort detta på plats, samtliga personer i studien har till-
gång till dator och skrivare hemma. Tillgång till datorer är något som i högsta
grad är relevant för informanterna och datorer används av samtliga informanter.
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Det går inte att generalisera denna information och tolka den som att datorerna
och skrivare med kopiator på plats inte skulle vara en nödvändig del av bibliote-
kets verksamhet. Det är självklart för samtliga informanter, även de som inte tyck-
er om att använda sina datorer, att de behöver ha en dator hemma. För de använ-
dare, oavsett ålder, som inte har egna datorer och skrivare kan tillgängligheten via
bibliotek vara mycket viktig för att kunna använda sig av många samhällsfunktio-
ner från t.ex statliga instanser som Skatteverket och Pensionsmyndigheten till att
göra bankärenden eller skriva e-postmeddelanden.

Det finns också andra digitala tjänster som biblioteket erbjuder som har med
datorer att göra. Det finns bokningsbara datorer med tillgång till särskilda databa-
ser för släktforskning, vilket inte är något som informanterna har använt eller är
särskilt intresserade av, då flera redan har släktmedlemmar som engagerat sig i
detta. Jag frågar om de har använt sig av digitala första hjälpen, en tjänst där an-
vändare utan föranmälan kan få hjälp med alla tekniska frågor som gäller datorer,
läsplattor eller mobiltelefoner. Detta är kostnadsfritt. Ingen av informanterna har
använt sig av denna tjänst heller. Däremot går det inte att dra någon slutsats om
nödvändigheten i en tjänst såsom detta från bibliotekets sida. Faktorer som kan
spela in i att få hjälp när digitala verktyg inte fungerar som det ska, utöver infor-
manternas egna kunskaper, är också beroende av informanternas kontaktnät. För
den som inte har ett stort socialt nät kan det vara den enda kostnadsfria möjlighe-
ten att få denna hjälp. En slutsats som går att dra är att alla informanter till viss del
är digitalt delaktiga och besitter olika grader av digital kompetens. De står alltså
inte helt utanför det digitaliserade samhället, vilket cirka 11 procent av Sveriges
äldre idag helt eller delvis gör (Internetstiftelsen 2017). Även de som anger de
vanligaste skälen till att inte vilja vara digitalt delaktig överhuvudtaget, såsom
ointresse eller att de upplever det som svårt, använder sig av datorerna när det
krävs. Däremot föredrar flera av informanterna att inte använda dator förutom när
det krävs. 

Låna och lämna via automat och robot
Utöver digitalt relaterade tjänster  som stadsbiblioteket erbjuder är låneprocessen
för medier digitaliserad via låneautomater med RFID-läsare som finns utplacerade
på bibliotekets avdelningar. Det finns också en återlämningsrobot på entréplanet.
Alla informanter har använt dessa låneautomater med varierande upplevelser. 

Christina upplevde problem med låneautomaten då hennes lånekort inte kunde
läsas av automaten, men efter att hon fick ett nytt kort har det fungerat bra: ”det
gäller bara att komma ihåg sin kod!” (intervju med Christina). Jan har inte upplevt
några problem med automaterna och Gun tycker till och med om dem: ”dem tyck-
er jag är jättebra! Aldrig haft problem” (intervju med Gun). Åke har inte haft pro-
blem med automaterna efter att han väl hade lärt sig hur de fungerade, något som
Bengt återkommer till. Jag får dock intrycket av att Bengt inte tycker att automa-
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terna är bra eftersom han inte går till biblioteket ofta nog för att ha gått igenom
denna inlärningsprocess. Han menar att automaterna:

Ja, de är inte helt toppen. När man går så sällan som jag så har man glömt hur just den här ap-
paraten vill ha det, hur boken ska ligga, upp eller ner [...] jag fick boken, sen tackade jag och
gick till den där apparaten. Inte kom jag ut inte[...] På stadsbiblioteket framgår det inte helt
klart om man ska använda den här boxen. Eller om man ska skriva på skärmen. Man kan väl
göra vilket som men det löste sig när jag fick hjälp. För att kunna använda tangentbordet mås-
te man slå något på skärmen. Det där är ju svårt.” (intervju med Bengt).

Då Bengt inte har några andra problem med digitala hjälpmedel såsom datorer el-
ler läsplattor verkar detta mest handla om att vänja sig vid låneautomaterna samt
att de ibland skiljer sig lite åt från bibliotek till bibliotek. Han besöker helt enkelt
inte stadsbiblioteket ofta nog för att ha rutinen invand, och får därmed starta om
processen varje gång. Det är också därför svårt att säga om något särskilt kan för-
bättras. Bengt säger också att han också fortsätter att använda låneautomaterna
trots de problem han har erfarit. Det är möjligt att låna vid disken med hjälp av en
bibliotekarie, även om användaren först hänvisas till låneautomaterna. Därmed
kan Bengts svar tolkas som att det inte blir exkluderande att dessa låneautomater
finns i biblioteksrummet. Däremot vore det intressant att följa upp med Bengt och
se om eventuellt ökade besök förbättrar hans upplevelser med automaterna.  

Att använda stadsbibliotekets hemsida
Stockholm stad har en gemensam hemsida för alla fyrtio bibliotek inom stadens
regi, tillgänglig på www.biblioteket.se. På sidan går det att söka i katalogen; att se
samtliga bibliotek inom staden och dess kalendrar; logga in och förlänga lån, re-
servera titlar; söka i katalogen och se på vilka bibliotek titlarna finns tillgängliga;
låna e-böcker samt få mer information om bibliotekens organisation och officiell
dokumentation. När jag under intervjuerna frågar om informanterna använder
stadsbibliotekets hemsida får jag väldigt varierande svar. Christina och Gun är de
som inte använder hemsidan överhuvudtaget: 

Jag vet inte ens vad som finns där, vad skulle jag hitta där? Jag är inte så road av det här tek-
niska.  (intervju med Christina)

Jag tycker att det är så viktigt just när man blir äldre att man går ut och att jag rör mig bland
folk. Så att jag inte sitter hemma och stänger fast mig vid datorn. Jag är lite rädd för att lita
allting på datorn när det finns människor. (intervju med Gun)

Christina brukar inte söka efter särskilda böcker hon är intresserad av på datorn
men ”tar den för det jag behöver”. Hon är alltså är inte en icke-användare av dato-
rer. Hon vill dock inte använda datorn mer än för det mest nödvändiga. Gun näm-
ner att det är väldigt positivt att när hon har reserverat en bok som inte finns på
stadsbiblioteket får hon ett meddelande från biblioteket via sms eller e-post när
boken finns att hämta. Även Åke lyfter att han uppskattar att få ett e-postmedde-
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lande när hans lånetid håller på att gå ut, så att han vet att det är dags att besöka
biblioteket. Då han köper det mesta av litteraturen han läser kan det vara lätt att
glömma, menar han (intervju med Åke). 

Jan har använt hemsidan för att logga in och förlänga sina lån, och har inte
upplevt hemsidan som svår. Han har dock inte utforskat den på något särskilt vis
utan har haft tydliga syften när han besökt hemsidan (intervju med Jan). Bengt an-
vänder främst hemsidan för att söka i katalogen, så att han vet ifall han ska åka till
biblioteket. Han loggar inte in på sina egna sidor. Han beskriver hemsidan som
”mellansvår” att navigera men är nöjd med sökfunktionen: ”när man sitter vid da-
torn funkar det ju, det är när man står där, det är där det kan bli problem.” (inter-
vju med Bengt). Åke har tidigare använt hemsidan, men nu helt slutat att använda
den: ”Jag tyckte att det var lite struligt... strula kan vara fel ord, det var bara lite
jobbigt att hitta... det var nog inget fel på det men jag tyckte inte det fungerade
riktigt bra” (intervju med Åke). Han väljer också att inte söka i katalogen, reserve-
ra eller låna om medier via hemsidan. Det finner han ”stökigt” då han ändå bor så
pass nära till stadsbiblioteket. ”Det lönar sig inte” menar han. Ändå känner han
sig ”relativt kunnig med datorer” (intervju med Åke). 

Åke använder dator, läsplatta och skrivare hemma utan problem. Då han besö-
ker tidskriftsavdelningen tre till fyra gånger i veckan i snitt kan det te sig enklare
att utföra biblioteksrelaterade ärenden på plats i biblioteket. Detta är något jag ser
som ett tema för de digitala aspekterna av biblioteksanvändandet: samtliga infor-
manter uppskattar alla tekniska lösningar från bibliotekets sida som hjälper till att
informera om när det är lämpligt att fysiskt besöka biblioteket. Det kan gälla att
via hemsidan se om en titel finns inne och blir värd resan till biblioteket, när något
ska återlämnas eller lånas om, eller om en reserverad titel har anlänt från ett annat
bibliotek. Det är praktiskt och skapar ett särskilt syfte med besöket. Att utföra des-
sa ärenden helt via hemsidan är inte intressant. Informanterna besöker biblioteket
med väldigt skilda intervaller, från några gånger om året till några gånger i veck-
an. Ändå verkar samtliga uppskatta denna digitala kommunikation med bibliote-
ket. Däremot behöver de inte digitalisera dessa ärenden i sig. Jag blev förvånad
över dessa slutsatser, då jag hade förväntat mig större motvilja att använda digita-
la tjänster. Samtliga informanter har egna e-postkonton och ser det som självklart
att det är en informationskanal som alla andra. Samtidigt reflekterar detta den
större trenden i digitalt användande bland äldre, som visar att kunnigheten ökat
bland äldre allt eftersom tiden har gått och teknologin har funnits tillgänglig i fler
format såsom läsplattor, smarta mobiltelefoner och bärbara datorer (Internetstiftel-
sen 2017). 

35



Läsplattor och e-böcker
Åke, Jan och Bengt använder sig alla av läsplattor i sin vardag. Både Jan och
Bengt nämner e-bokstjänster som går att prenumerera på. Jan betonar att han tyck-
er om att läsa fysiska böcker men att han har kommit i kontakt med e-böcker. För
Bengt är prenumerationen på en e-bokstjänst nytt. Hans fru lyssnar på ljudböcker
men själv läser han vid tiden för intervjun sin första e-bok på sin läsplatta. Han
upplever en stor förändring i sin syn, ett halvår tidigare har han alltid ”kunnat läsa
även pocketböcker, den storleken på bokstäverna” utan problem. Då han har en
ögonsjukdom som förvärrat synen är e-böckerna ett nytt tillägg i hans läsvanor.
Han föredrar dock e-böcker över ljudböcker, för att det är enklare att ”gå tillbaka
och gå i sitt eget tempo.” (intervju med Bengt). Vi samtalar om talbiblioteket och
de talböcker som alla användare som behöver läsa på något annat sätt än tryckta
böcker kan använda, men det är inte något han har nyttjat. Då han för tillfället
känner sig nöjd med att ta sig an e-böcker på sin läsplatta genom ett abonnemang
är det inte något som han planerar att utforska efter våran intervju. 

Kontakt med bibliotekarier
Denna del av undersökningen behandlar flera aspekter gällande kontakt med bibli-
otekarier och bibliotekspersonal. 

Hjälp att hitta material
Den vanligaste anledningen till kontakt med bibliotekarier och bibliotekspersonal
under besöket på stadsbiblioteket är att de äldre informanterna har svårt att hitta
det material de söker efter. Ibland är det också en tillgänglighetsfråga, ifall boken
står på en plats som är svår att nå eller svår att gå igenom ordentligt för informan-
ten. En del av stadsbibliotekets bestånd finns också magasinerat. När detta materi-
al efterfrågas brukar personalen oftast hämta upp detta material direkt medan an-
vändaren väntar. Jan har gjort detta några gånger, då han ibland har letat efter tex-
ter till tonsättningar och kompositioner. Han har alltid fått hjälp han är nöjd med
men menar att det är lätt att känna att ens eftersökningar är till besvär för persona-
len på biblioteket:

Om man är ute och söker lite grann på måfå, som ju händer, då kanske man drar sig för att be-
svära personalen att hämta massa böcker som man sedan är totalt ointresserad av. Men det är
väl oundvikligt att det kan bli på det sättet (intervju med Jan). 

Åke pratar ”i princip aldrig” med bibliotekarierna på stadsbiblioteket trots att han
är där så pass ofta. Han är  självgående och nämner inte särskilt att han har pro-
blem med att finna material. Detta kan också bero på att han tillbringar mest tid på
tidskriftsavdelningen. Gun brukar i särskilda fall ta kontakt med bibliotekarierna
främst i facksalarna:
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Ja, om det är någonting som jag speciellt vill leta efter och jag inte hittar det, då brukar jag
fråga om hjälp. Och i synnerhet på faktaavdelningen... det kanske inte står där jag förväntar
mig att det ska stå... Det kanske är slöhet att man frågar istället för att slå upp själv (intervju
med Gun).

Även Christina finner det ibland svårt att hitta rätt på stadsbiblioteket och upp-
skattar bibliotekariernas närvaro och hjälp: ”Jag frågar en bibliotekarie. De finns
ju där! […] Jag tycker det är bra, för då vet jag att jag har en kunskap att luta mig
emot” (intervju med Christina). För henne är det självklart att be en bibliotekarie
om hjälp. Bengt har oftast bestämt i förväg vad han ska låna och stämt av att det
finns i katalogen på stadsbibliotekets hemsida. Ändå är det ibland svårt att finna
det han söker väl på plats, något som han återkommer till flera gånger i intervjun
där han menar att han ”ungefär hälften av gångerna” behöver prata med en biblio-
tekarie:

Ofta går det ju att hitta. Finns det ingen människa i närheten så lägger man sig på knä [...] Jag
hade hittat på datorn att en bok skulle finnas där. Då stod det att den här finns på entréplanet,
våningen under [...] Så gick jag dit och så sa han, 'nej vi har inte det här!' Så vi gick upp och
det visade sig att den stod där uppe i den här [rotundan] [...]ganska långt nere, vid golvet  [...]
men där börjar man inte leta själv utan där går man och ber om hjälp och säger, 'kan du ser
var den står?' (intervju med Bengt).

Interaktionerna mellan informanterna i denna studie och bibliotekarier handlar of-
tast om en teknisk aspekt när något är fel, eller var något särskilt står i biblioteket.
Några informanter skämtar om att de själva borde ha lärt sig  organisationssyste-
met på biblioteken och att särskilt facklitteratur kan vara svårt att hitta. Samtidigt
kan det nog inte sägas att många människor, oavsett ålder, är väl insatta i organi-
sationssystemet SAB, som används av de flesta svenska folkbibliotek. Ingen av
informanterna benämner dock kontakt med bibliotekarier som något negativt. 

Att lämna inköpsförslag
En form av kommunikation med bibliotekarier som visade sig vara vanlig bland
informanterna var att lämna inköpsförslag. Både Gun och Christina nämner att de
i kontakt med bibliotekarier har gett inköpsförslag. Däremot är det inte någon av
dem som har fått återkoppling på boken:

Oh ja. Jag har lämnat massor av förslag. Så fort jag läser en recension i DN så går jag och frå -
gar, har ni den här? 'Nej, det är många som frågat så vi har nog beställt den eller ska beställa
den'. Så det är väldigt ofta faktiskt [...] Jag har inte fått något besked att nu är boken här, utan
då går jag efter några veckor och frågar, ja den har kommit men nu står det massor av folk i
kö. Det är ofta nya böcker. (intervju med Christina)

Det finns ju en hylla, där man kan föreslå böcker. Så det har jag tagit upp [...] Ja, som jag
vill att biblioteket skulle köpa in för att jag tycker att den boken har varit bra, för att jag
har läst om den någonstans [...]  Jag har i alla fall sett den senare, men om det är jag som
hade gjort det, det vet jag inte. (intervju med Gun)
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Jag ställer mig frågande till varför denna återkoppling inte kan ske. Ifall en bok är
under inköp i bibliotekets system Book-IT, går det att lägga in en reservation för
en användare som frågar efter boken innan den har mottagits på biblioteket. Bris-
ten på återkoppling verkar onödig. Det är svårt att uttala sig närmare, utan att tala
vidare med stadsbibliotekets personal. Det finns också en möjlighet att biblioteka-
rien vid det första tillfället har frågat ifall användarna också vill göra en reserva-
tion men att användarna har tackat nej. En reservation kostar 10 kronor per titel,
så detta kan vara en bidragande faktor. Det slår mig annars som en olycklig hante-
ring av detta starka engagemang för ny litteratur. 

Litteraturförmedling
Få av informanterna har upplevt någon typ av litteraturförmedling genom kontakt
och samtal med bibliotekarierna. Även detta var ett område jag inför intervjuerna
trodde skulle vara en viktig del av biblioteksanvändandet. Jag fann genomgående i
intervjuprocessen mycket lite intresse för litteraturförmedling. Det som frågan
först gav svar om var inköpsförslag lämnade av informanterna, och annars ingen
särskild respons. Jan som inte brukar ha någon särskild kontakt med bibliotekari-
erna har ”inget att klaga på”. Bengt tar det så långt att han är ”tacksam” att biblio-
tekarier inte känner sig ”tvingade att börja diskutera det man har läst” (intervju
med Bengt). Han menar att då han antingen lånar litteratur som han läst för länge
sedan och vill läsa om, eller ny litteratur som han inte vet vad han tycker om ännu,
skulle han inte få något nämnbart utbyte av sådana konversationer:

Man diskuterar ju ibland böcker med människor i sin bekantskapskrets men inte med bib-
liotekarierna […] Jag förstår att många människor […] gärna vill ha kontakt med bibliote-
karier[…]  men jag som har läst så mycket i hela mitt liv, facklitteratur också, jag behöver
inte prata med bibliotekarierna. Jag förstår att det är lite otacksamt men nu är det ju gjort
så att du går bara och lägger [boken] i ett hål (återlämningsroboten, min anm.), det är ing-
en som står och pratar med en där och säger 'Vad tyckte du om den här?', det kommer inte
upp på skärmen heller (intervju med Bengt)'

Flera av informanterna tar också upp att de läser bokrecensioner i dagstid-
ningar och hör talas om böcker på olika håll (bekanta och vänner, magasin,
tv). De har inte något självklart behov av att få boktips och information
kring böcker från bibliotekarier. Något jag reflekterar över efter intervjun
med Bengt är att läsning och lån från bibliotek är något privat, och att det
kanske kan upplevas som ett obehag ifall en bibliotekarie börjar kommen-
tera de val låntagaren har gjort, även om de är i positiva ordalag. Som jäm-
förelse tänker jag på när en kassör i en mataffär väljer att kommentera de
matval som kunden har gjort. I värsta fall kan det skapa en olust att åter-
vända. Zygmunt Bauman (Bauman 2007, s. 16) menar att det digitalisera-
de konsumtionsflödet, möjligheten att konsumera via internet, kan vara
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lockande för människan då det är kravlös situation, där det inte finns nå-
gon annan person som kan ställa frågor där ens egna ansiktsuttryck eller
kommentarer kan röja ens perspektiv eller känslor. På så sätt kanske de di-
gitaliserade processerna som tidigare har diskuterats är en positiv sak som
värnar integriteten bättre än att få hjälp av en bibliotekarie i disk. Bauman
tar upp både internetdejting (att konsumera andra människor utan att känna
de krav som den faktiska personen kan ha tillbaka mot en, att få känna en
falsk upplevelse av ensam subjektivitet) och vanlig konsumtion via inter-
nethandel. Även om detta är en digital jämförelse tycker jag att den är vik-
tig i relation till ett biblioteksbesök med eller utan kontakt med en bibliote-
karie, särskilt i förhållande till hur detta påverkar känslan av att självbe-
stämma:

“It makes sense therefore to imitate the alleged habit of the ostrich of burying its head in the
sand and avert or cast down my eyes: by not looking the other in the eye, I make my inner
self (more to the point, my inner thoughts and emotions) invisible, inscrutable...“ (Bauman
2007, s. 18)

Om digitala lösningar i ett fysiskt rum i bibliotekets fall kan ses som bevarande av
användarens integritet kan kontakt och kommentarer från bibliotekarier rentav
verka negativt för helhetsupplevelsen. Det är lätt att som yngre bibliotekarie anta
att all kontakt är av godo och att det är, som Bengt använder, ”tacksamt”, för äldre
användare att få tala om böckerna de väljer. Det får mig att reflektera att jag ska
välja mina konversationer med större noggrannhet i framtiden. Bokprat, läsecirk-
lar och boktips i form av skyltning kan vara ett enklare sätt att förmedla litteratur
på, som inte i gengäld kräver något av besökaren mer än att hen lyssnar eller tar in
ett område exponerad litteratur. Detta baseras också på när besökaren själv väljer
att ta in information. Ett arbetssätt som ökar tillgänglig skyltning och exponering
kanske är det bibliotekarier bör fokusera på, en mer indirekt förmedling än ett
samtal mellan två personer. Det kommer, precis som för användare i alla ålders-
grupper, finnas olika behov av social interaktion. För den som bor ensam och inte
har ett socialt nät av människor omkring sig kan alla interaktioner vara av betydel-
se. I min erfarenhet brukar dessa människor vara pratsamma när de själva tar kon-
takt med en bibliotekarie och därmed signalera att de vill initiera ett samtal. Jans
åsikter om att inte nödvändigtvis vilja diskutera sin läsning reflekteras också i nå-
got Åkes berättar, om hur han själv håller sig uppdaterad: 

Jag följer med, jag prenumererar på både DN och Svenskan. Jag djupläser inte alla recen-
sioner men jag har en grov bild av det hela, och tittar antingen bland nya böcker eller där
nere (på nyhetshyllan, min anm). Det är ett fynd faktiskt (intervju med Åke).

Informanterna i denna studie överlag ”följer med” via olika medier som t.ex dags-
tidningarnas reportage och recensioner. Bauman menar att detta ständiga informa-
tionsflöde människan befinner sig i, där det utan tvekan finns mer information än
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vad en person kan ta till sig, handlar det om att kunna skilja på vad som är me-
ningsfull information och vad som inte är det. I det eviga bruset av detta informa-
tionsflöde, finns också kraftig konkurrens och om potentiella konsumenters upp-
märksamhet. Bauman menar att det blir omöjligt att helt kunna skilja åt värdefull
information från det som inte är det. Han liknar det istället vid en process driven
av slumpen. Informanterna jag har intervjuat följer med i kulturdiskussioner, re-
censioner och läser ofta dagstidningar,. Tidningarna har enligt Bauman också bli-
vit verktyg för konsumtionssamhället: 

‘Hypes’, those products of the PR industry intended to separate desirable (read: profitab-
le) objects of attention from non-productive (read: unprofitable) noise – like the full-page
commercials announcing the premiere of a new film or a theatre production, the laun-
ching of a new book, the broadcasting of a TV show heavily subscribed to by advertisers,
or the opening of a new exhibition – focus attention, for a few minutes or a few days, on a
selected object of consuming desire. (Bauman 2007. s. 36)

Ingen informationskanal är alltså immun mot detta, vare sig det gäller reklam i
dagstidningar eller faktiska artiklar och recensioner. Det är ett större mönster i
konsumtionssamhället. Det påverkar också biblioteket i inköp , programverksam-
het, skyltning m.m. Bibliotekarier får ofta vara kreativa när en viss titel är populär
och utlånad, och istället finna liknande material på samma tema. Det är inte ovan-
ligt att se skyltningar såsom ”Om du gillar X, prova även Y”. Jag tror att denna
litteraturförmedling på bibliotek kan vara en intressant motpol till det Bauman be-
skriver händer i informationsflödet överlag. Den typ av litteraturförmedling som
sker genom marknadsföring och vinstdrivande bokförlag kommer inte att försvin-
na. Biblioteken kan i sin litteraturförmedling istället nyttja den spetskompetens
som finns i personalen och använda sig av det material som inte är lika populärt
eller uppmärksammat. Marknadsföringen av litteratur behöver inte vara något ne-
gativt i sig, men det är värt att ta i beaktning i vad som styr det allmänna intresset
(”desire”, som Bauman menar att det är i detta sammanhang). Det är ett intressant
perspektiv på hur litteraturförmedling på biblioteken kan ske nästan i avsaknad av
det populära och eftertraktade, i ett slags negativt utrymme. Den marknadsförda
produkten, som förmodligen har många utlån i början och därmed inte går att
skylta med, kan istället kan vara en inkörsport till mindre uppmärksammad littera-
tur. Denna litteratur är på något sätt ”undesirable” gentemot nyheterna. Det behö-
ver däremot inte säga något om verkens kvalitet baserat på enbart utlån. Bibliote-
ken står också i en unik position gentemot bokhandlare, som har ett striktare urval
av vilken litteratur som ska finnas på plats. Biblioteken kan erbjuda en större kata-
log att välja från och skapa intressanta skyltningar och kontexter för ny litteratur. 
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Bemötande
Bemötandet från bibliotekarierna på stadsbiblioteket är mycket uppskattat. Bengt
repeterar flera gånger under sin intervju att han anser att han alltid har fått ”myck-
et bra” hjälp (intervju med Bengt). Bengt är också tacksam över att inte hänvisas
till en specifik plats att titta på själv när han ber om hjälp att finna en titel: ”Jag
behöver inte försöka själv först, utan hon gick iväg och hjälpte mig att hitta bo-
ken” (intervju med Bengt). Christina är också mycket nöjd med att få hjälp av bib-
liotekarierna och uttrycker flera gånger att hon upplever att bibliotekarierna finns
där för henne, användarens, skull: ”jag frågar alltid, har ni den boken inne? Jag
vet att man kan söka själv men de finns ju här för mig.” (intervju med Christina).
Även Gun är nöjd: ”de är väldigt hjälpsamma, det är mycket bra personal” och har
inget negativt att tillföra. Den enda som har något att anmärka på är Åke. Han me-
nar först att ”de flesta är väldigt hjälpsamma. Det är oerhört sällan jag pratar med
dem om något” men ser sedan ett större problem i ett bibliotek mitt i staden med
många besökare. Han finner att människor i Stockholm generellt alltid har varit
otrevliga och att det är något som han inte förväntar sig ska vara annorlunda inom
stadsbiblioteket. Däremot berättar han om att både på biblioteket vid hans som-
marboende och på bibliotek i förorter till Stockholm finns en annan typ av känsla
som inte finns på stadsbiblioteket:

Man nickar åt varandra där nere, man byter några ord med dem få som arbetar där, det är väl
tre-fyra stycken. Det händer inte här, här nickar man inte ens till dem man sett hundratals
gånger. Dem nickar inte tillbaka. Det är en stor skillnad [...] Där nästan småkände man biblio-
tekarierna, men det gör man inte här. (intervju med Åke)

Då det finns ett sådant stort antal bibliotekarier som arbetar på stadsbiblioteket
(cirka sjuttio stycken) kan det vara svårt att ha samma familjära känsla som på ett
mindre bibliotek. Samtidigt kan det vara en poäng gällande bemötandet, att biblio-
tekarierna mer aktivt arbetar med att skapa en välkomnande känsla på biblioteket.
Många användare klarar sig själva men stämningen kanske kan bli annorlunda
med att lite mer aktivt t.ex nicka välkomnande åt de människor som befinner sig i
biblioteksrummet vars blick bibliotekarien möter. Jag har upplevt under min egna
praktik och som användare på biblioteket att det ofta är en upptagen stämning
med många människor, där bibliotekarien som arbetar i yttre tjänst i disken bara
ser den person som hen pratar med för tillfället. Christina resonerar kring kontak-
ten med bibliotekarier och det faktum att det ofta är enklare ärenden som hon frå-
gar om, såsom placeringen av en bok i rotundan:

De skulle ha någon som gick runt och sade 'behöver du lite hjälp?' Det vore inte alls
dumt! Man får ibland stå länge i kö [...] speciellt när det är mycket studenter och de ska
hit och dit. Då står man där och väntar och väntar för att fråga en enkel sak. Hade de nå-
gon som var ledig och kunde gå runt och fråga sådär (intervju med Christina).
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Det kan vara svårt att utifrån avgöra vad som går att genomföra avseende be-
manning och schemaläggning. Det kan också vara lugnt i rotundan vissa perioder
och då är det svårt att motivera mer personal på golvet. Ett förslag kan vara att ha
en bibliotekarie eller biblioteksassistent på golvet under de mest välbesökta tider-
na på dagen, som kan assistera med att ta fram särskilda titlar som användare inte
kan hitta, röra sig i biblioteksrummet och vara behjälplig för användarna.

Lokalens användarvänlighet
Ett biblioteks lokal, ofta kallat biblioteksrummet inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, kan innefatta mer än den fysiska lokalen. Under denna rubrik ville
jag också undersöka hur informanterna känner sig när de besöker biblioteket. Där
ser vi hur användarvänlig, eller i detta fall användaranpassad, lokalen kan vara.
Normen som utrymmet planerats utifrån är med stor sannolikhet vuxna, medelål-
ders personer utan någon funktionsvariation, såsom många allmänna utrymmen i
samhället är. Därefter har anpassningar av lokalen skett efter invigningen 1928,
för att göra biblioteket mer tillgänglighetsanpassat. Jag var i denna studie särskilt
intresserad av vilka aspekter som påverkar mina informanters användande, det
som avskräcker, lockar eller hindrar. Stadsbiblioteket har idag vissa tillgänglig-
hetsanpassade lösningar, såsom en hiss för att slippa de trappor som finns inne i
byggnaden samt entrén från Odengatan med ramp och extra breda, automatiska
dörrar. Samtidigt är det en svår byggnad, på grund av sin kulturmärkning. Många
dörrkarmar, t.ex den som leder in till barn- och ungdomsavdelningen, får inte änd-
ras. Den är mycket smal och otillgänglig för exempelvis permobiler, rullstolar el-
ler väldigt stora barnvagnar. Detta kan vara ett problem även för äldre, som också
besöker barn- och ungdomsavdelningen själva eller med barnbarn.

Exponering av medier
Ett viktigt tema som har framkommit genom denna intervjustudie är att nästan alla
informanter (fyra av fem) nämner att skyltning i lokalerna utgör ett aktivt problem
när de ska nyttja bibliotekets tjänster. Det är varierande hur pass stort detta pro-
blem är. Bengt, som är 84 år och har börjat uppleva försämrad syn, berättar för
mig:

När synen börjar bli dålig... och även att man blir stel i kroppen så är man ju utestängd från de
tre nedersta bokhyllorna... man vill inte lägga sig på knä och krypa där. Och vänder man så-
här (Bengt vänder huvudet åt sidan, min anm.) så har man blivit lite funktionsnedsatt. Vad sy-
nen och hjärnan beträffar har man inte lika lätt att vända på bilden och läsa, som man måste
göra för att kunna läsa titlarna. Man måste inta väldigt svåra ställningar som man ger upp,
man ser inte vad det står. Vet man att här någonstans ska det vara så får man be om hjälp (in-
tervju med Bengt). 

För Bengt är det alltså ett mycket stort problem, då han till största del läser svensk
skönlitteratur som står utplacerad i rotundan. De nedersta hyllorna är mycket lågt
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placerade i rotundan, cirka 50 centimeter upp från golvet. Om rörlighet är ett pro-
blem för en användare krävs det, precis som Bengt beskriver, att man sätter sig på
knä för att kunna titta närmare på böckerna om en stol inte finns tillhanda.  Flera
informanter berättar om hur de rör sig i biblioteksrummet. Christina, som är på
biblioteket minst varannan vecka för att lämna och låna nya böcker börjar med att
titta på nyhetshyllan vid entréplanet, vid entrén från Odengatan, vilket även Gun
gör. Christina berättar: "de har ju en hylla, det här kan du låna... Jag går och tittar
på de böcker de har ställt fram. Jag ids inte läsa såhär (på sidan, min anm.)” (inter-
vju med Christina). Gun tittar även efter böcker där de finns uppställda bortom
hyllorna, särskilt exponerade med framsidan utåt. Hon använder sig av de bokvag-
nar som finns i rotundan med böcker:

Eftersom jag är beroende av glasögon så tittar jag efter böcker som är i de här vagnarna,
för det är mycket lättare. För glasögonen ser nödvändigtvis inte det som står där under
och det som står högst upp. Så hittar jag något på de där vagnarna, på den skönlitterära
avdelningen, för dit går jag först, då tar jag det. Sedan går jag gärna in på, där de har fack-
skrifter, om det är något speciellt jag vill läsa (intervju med Gun)

Jag skulle ju gärna vilja ha såna där vagnar, som jag sa förut, att det är lättare att se om
man inte vet vad man vill ha, och jag vill gärna se boken. Det finns ju så många namn och
jag känner inte alltid igen om jag har läst det, då blir det att man plockar upp den [...] Jag
kan tänka mig att det är de som har det svårare att röra sig än jag också skulle ha det lätta -
re om det fanns mer i ögonhöjd eller just de där vagnarna (intervju med Gun)

Informanterna visar alla stort intresse för allmänbildning, kultur och litteratur. Det
finns även uttalad uppskattning för det vackra biblioteksrummet på stadsbibliote-
ket, med rotundan som fokus. Det fysiska rummet upplevs som vackert och inspi-
rerande. Samtidigt är medier ibland svåra att nå, vilket påverkar det tidigare
nämnda browsing, att fritt kunna se sig om i biblioteksrummet och se vad som
slumpmässigt intresserar en. Det kanske kan kallas serendipitet i sammanhanget,
det som är oplanerat. Idag sker detta via slumpmässiga bokvagnar, nyhetshörnan
med sin hylla och vid de inbyggda hyllor med tips som finns runtom på rotundans
golvplan. Hur medier exponeras är alltså mycket viktigt för vilket material som de
äldre användarna ser och kan bli intresserade av. Om detta är bokvagnar för bo-
kuppsättning eller liknande och inte något aktivt urval av biblioteket kan det vara
intressant, men inte är optimalt. Det duger för Gun på så sätt att det finns ett mate-
rial överhuvudtaget som hon kan titta på, men biblioteket skulle kunna arbeta mer
med detta för att också väcka läsglädje och nyfikenhet hos de äldre användarna.
Enligt användarna själva är det nu de hinner läsa mest i livet. Syn och rörlighet
som inte anses vara en funktionsvariation överlag i användarnas liv kan ändå
hindra användarna att ha åtkomst till bibliotekets bestånd. 

Lokalen: stadsbiblioteket
I denna del undersöker jag närmare vad informanterna sade om användarvänlighe-
ten i huvudbyggnaden på stadsbiblioteket. Jag har valt att lägga tidskriftsavdel-
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ningen som en egen rubrik, då lokalerna ser mycket olika ut och heller inte an-
vänts av alla informanter. Huvudbyggnaden, med entréplanet, rotundan och fack-
salarna med studieplatser är det som i huvudsak avhandlas här. Däremot är det
ingen av informanterna som har nämnt barn- och ungdomsavdelningen (som
kanske kan besökas med barnbarn), därför omnämns den inte specifikt. Åke finner
huvudbyggnaden dominerad av närvaron av studenter:

Där uppe sitter jag sällan. Det är väldigt komprimerat av studerande naturligtvis. Jag ska
inte säga att jag drar mig för det men ibland när jag har suttit och vill gå igenom flera juri-
diska böcker, då har jag lyckats klämma in mig. Men det är ju fullt, det bara är så[ ...]Man
känner sig nästan som att man tränger sig på någon annan (intervju med Åke)

Jan, som inte besöker stadsbiblioteket särskilt ofta, anser att biblioteket är använ-
darvänligt men önskar att det fanns möjlighet att hänga av sig i en garderob: ”Det 
borde finnas skåp för att hänga av sig rocken, ifall man ska vara där lite längre” 
(intervju med Jan). På entréplanet, nära huvudentrén finns ett café i ett genom-
gångsområde där personal och användare rör sig, ibland även med bokvagnar. Det
finns spridda åsikter om hur bra det är, men ingen av informanterna motsätter sig 
att det ska finnas ett café i biblioteksrummet. Två åsikter som går helt tvärtemot 
varandra är Åkes och Guns. Gun menar att hon inte har fikat där men att hon kan 
tänka sig att det är ”väldigt trevligt” (intervju med Gun). Åke märker, precis som i
det övriga biblioteksrummet, att det är trångt även här:

Det är mer att jag inte sitter och fikar. Jag tycker inte att det är trevligt. Man kan inte säga
att det är otrevligt, men det är inte mysigt riktigt. Alla springer förbi där, och man sitter
väldigt trångt och nära varandra (intervju med Åke).

Christina tycker att det är dålig akustik i lokalen (rotundan) och att detta förstärker
irritationen vid andra användares mobiltelefonanvändning. Hon önskar att rotun-
dan kunde vara en lite tystare miljö som lämpade sig bättre för läsning. I rotundan
finns också gallerierna, i två våningar, som kan nås med hiss eller via trappor. Det
kan vara en lätt svindlande upplevelse att gå längs de smala gångarna med ett lågt
staket runt rummets rundade väggar. Detta är något som flera av informanterna
också har funderat på. Bengt säger, när jag frågar honom ifall han anser att stads-
biblioteket är användarvänligt:

Ja, det är det väl... det är så många böcker, det är svårt att göra det enkelt. Det är väl i
princip omöjligt för rullstolsbundna att åka däruppe. Jag har aldrig sett någon rörelsehan-
dikappad som åker däruppe (intervju med Bengt). 

Åke ”går upp där ibland men inte så mycket”. Överlag får jag intrycket av att det
inte är en plats informanterna besöker om de inte särskilt letar efter något som står
i gallerierna. Det bjuder inte in till browsing, och då det inte finns hyllor med
skyltning är det inte heller inbjudande. Gallerierna är något som indirekt verkar
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undvikas, trots att vissa av informanterna uttryckt intresse för det bestånd som
finns i gallerierna. 

Lokalen: tidskriftsavdelningen
Åke uppskattar lokalen med tidskriftsavdelningen och tycker att det brukar funge-
ra bra under hans besök, med mycket plats att sitta ned. Ibland finns människor
som är påverkade av alkohol och narkotika eller verkar lida av psykisk ohälsa. Det
är inte något som får Åke att vilja besöka biblioteket mindre:

Tidskriftsbiblioteket är i princip väldigt bekvämt och trevligt, bortsett från de här störiga
gubbarna och kvinnan med. Enstaka. Det vet jag inte vad man ska göra åt det, man kan ju
inte portförbjuda dem. De har ju samma rättigheter som alla andra  (intervju med Åke)

Han tycker inte att det är störande i sig, och när vi talar om stämningen i rummet,
ifall det märks av och om han har upplevt det som en hotfull stämning svarar han: 

 Nej, inte för mig direkt. En gång bara [...] det är ju inte så mycket att göra åt. De inbegriper
så småningom, men vad ska de göra [...] Jag kan alltid flytta mig. Det är inget att bråka om.
Man får acceptera hur det är här i livet (intervju med Åke)

Åke tycker att stadsbiblioteket ”verkligen” är användarvänligt, när jag frågar ho-
nom. Detta förvånade mig något, då jag kanske antog att en hotfull eller obehaglig
stämning uppstår när människor som inte mår bra och är väldigt utåtagerande,
eventuellt aggressiva, befinner sig i biblioteksrummet. Åke har tidigare uttryckt
att huvudbyggnaden var trång och att det var svårt att finna en bra sittplats. Åke är
mycket nöjd med tidskriftsavdelningen då den ger en ro som inte huvudbyggna-
den kan erbjuda, tillsammans med ett utbud han är intresserad av. Denna typ av
lokaler, med bekväma sittplatser samt utan genomgång, är kanske mera allmänt
lämpad för läsning, än de studieplatser som finns i huvudbyggnaden. Dessa är mer
till för arbete och studier. 

Skyltar och tillgänglighet i lokalen
Tillgänglighet i stadsbibliotekets huvudbyggnad finns det synpunkter om bland
informanterna. Christina tycker inte att det är användarvänligt: ”Nej det är lite bö-
kigt att gå upp för trapporna faktiskt”. Hon beskriver både att trapporna upp till
rotundan och trapporna upp i gallerierna kan kännas jobbiga. Det finns en hiss
men det är flera informanter som inte har kännedom om att den finns. Den ligger
lite dolt i lokalen. Flera av informanterna kan ta sig upp via trapporna men upple-
ver att det känns av mer och mer med åldern. Då de inte måste använda hissen har
de kanske inte heller tittat särskilt efter detta. Gun tycker att den mer tillgängliga
entrén från Odengatan är användarvänlig: ”Det är bra med de där dörrarna som
öppnas av sig själva. Fast det brukar vara min styrketräning att inte använda dem”
(intervju med Gun). Bengt tycker inte att den andra entrén från Sveavägen är tyd-
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lig med skyltningen när man väl har tagit sig upp från gatunivån i trapporna utom-
hus. Han menar att det inte är tydligt var det finns hiss: 

”När man kommer in där, uppför backen från Sveavägen, skyltarna är sådär [...] sedan ser
man att det bara finns en väg uppåt, framåt. Då förstår man att man måste gå upp en vå -
ning för att komma till nästa våning. Där fanns ju ramp för den som behöver det. Men
skyltningen kan alltid göras bättre.”  (intervju Bengt)

Gun undrar också: ”Ja tillgängligt, jag vet inte hur de som går kommer upp för de
långa trapporna, hur de har det…” (intervju med Gun). Stadsbiblioteket är en lo-
kal som inte kan anpassas fritt, på många fundamentala sätt när det gäller tillgäng-
lighet. Att byggnaden innehar kulturmärkning, där ombyggnationer är strikt skyd-
dade kan också påvisa att, trots en ombyggnation som är planerad, kanske inte
detta är en lokal som lämpar sig ytterst för alla typer av biblioteksanvändare. Med
de begränsningar som finns kan det vara svårt att möta de förändringar som skulle
hjälpa många äldre användare och användare med funktionsvariation. 

Bokkyrkan: bibliotekets symbolvärde
Stockholm stadsbibliotek stod färdigt 1928, ritat av den välrenommerade arkitek-
ten Gunnar Asplund. Det är ett mycket populärt turistmål i Stockholm och varje
dag besöker turister den vackra rotundan, för att fotografera den och insupa atmo-
sfären. Biblioteket har också uppmärksammats internationellt för arkitekturen som
på listor över världens vackraste bibliotek (Marcus, 2014). Det är en byggnad med
ett stort symbolvärde i Stockholm, och biblioteket säljer produkter med illustratio-
ner av byggnaden till besökare, t.ex. tygpåsar och anteckningsblock. Bauman me-
nade att de objekt som ansågs tidlösa och kunde uppskattas bortom blott en män-
niskas livstid hade ett meningsbyggande värde. En sådan upplevelse, transcen-
dens, kunde ge ro, lugn och känslan av ett större sammanhang (Bauman 2002, s.
11).

Som resultaten gällande användarvänligheten i byggnaden visade är denna lo-
kal inte alltid optimal när det kommer till biblioteksverksamhet. Byggnaden skyd-
das av kulturmärkning, det vill säga att byggnaden i sig inte får renoveras eller
ändras utan särskilda tillstånd. Detta gör byggnaden som bibliotek något kompli-
cerad. Samtidigt upplever fyra av de fem informanterna, oavsett om de är frekven-
ta användare av stadsbiblioteket eller inte, att byggnaden är en anledning till att
besöka biblioteket i sig:

Mitt första ord som kommer i huvudet är att det är inspirerande att gå dit [...] arkitekturen och
rotundan med facksalarna omkring […] det är som ett stort smörgåsbord. Hur mycket eller li-
te man än använder det så känns det att det är inspirerande (intervju med Jan).

Det är min kyrka, höll jag på att säga [...]Det är nästan som en kyrka. Bokkyrkan, kan vi kalla
den för [...] Vi älskar den byggnaden. Så fort jag får utländska gäster eller svenska gäster så
tar jag dem över till biblioteket[...] Jag ser det också som en arkitektoniskt värdefull byggnad
så därför tycker jag att man absolut inte ska ändra något (intervju med Christina).
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Stadsbiblioteket är ju en så fantastisk byggnad med alla dessa böcker […] Det är väldigt
vackert. Speciellt, förstås, den här stora salen (intervju med Bengt).

Jag tycker det är så öppet och fint [...] det är en härlig känsla. Det är mycket den arkitektonis-
ka, att det är öppet, det är luft, det finns plats. Det ska vara en lugn färgsättning, det har jag
aldrig tänkt på tidigare. Det fina är ju att man kan sätta sig där och läsa. Att det finns bra sitt -
möjligheter (intervju med Gun).

Det är endast Åke som inte tar upp skönheten i själva byggnaden. En  bidragande
faktor kan vara att han tillbringar den större delen av sin biblioteksbesök på tid-
skriftsavdelningen, gentemot byggnaden med rotundan. En annan anledning kan
vara hur intervjufrågorna ställdes, snarare runt teman om användarvänlighet och
lokalen i sig, snarare än arkitekturen (se bilaga 4). Jag finner det ändå intressant
att nästan alla tar upp hur mycket byggnadens skönhet tillför besöket. Jag tolkar
detta som att bibliotekets symbolvärde, i och med placeringen i Asplundhuset, är
en lockande faktor i sig. Det är en klassisk Stockholmsbyggnad. Dess bestående
och karakteristiska silhuett kan också tänkas fungera som en positiv aspekt, på så
sätt att användaren får en visuell designupplevelse när hen använder biblioteket.
Zygmunt Bauman hävdar också att i konsumtionssamhället råder en fokus på det
nya, där det som är nytt alltid premieras, vilket betyder att något äldre ratas och
kan anses bakåtsträvande eller stelt. Tidigare har det funnits en fokus i samhället
på hög kvalitet och ägodelar som håller länge och eventuell har ärvts. Stadsbiblio-
teket har ett kulturbyggnadsvärde som hör ihop med detta tankesätt, då det anses
hålla hög kvalitet och vara något bestående. Då det skyddas av genom sin kultur-
märkning förstärks detta intryck. I det flytande samhället, konsumtionssamhället,
är det viktigt att alltid vara redo för nästa trend och möjlighet till självförverkli-
gande (Bauman 2007, s. 140). Samtidigt finns inte känslan av att det är något som
då kommer att bestå. Det är införstått, menar Bauman, att det vi eftertraktar snart
kommer att behöva ersättas. Kanske kan den bestående naturen av Asplundhuset,
som bl.a. har originalmöbler och den anrika arkitekturen, fungera som ett antidot
mot denna hets. Kanske skapar den, på så sätt rentav den eviga transcendensen
som Bauman talar om, i och med att den inte förändras eller kräver aktiv konsum-
tionskraft av betraktaren. På så sätt kan Asplundhuset, placerat i kontexten kon-
sumtionssamhället, kanske ses som en annan typ av konsumtion. En känsla av
trygghet och evighet i ett samhälle som jagar efter nästa upplevelse. En tidlös
känsla kan vara det som skänker den eftersökta meningsbyggande lyckan.

Programverksamheten
Stockholms stadsbibliotek har ett antal programpunkter varje månad, såsom pa-
nel- och författarsamtal, besök av olika podcaster som spelar in program på plats
inför publik m.m. Stadsbiblioteket erbjuder även tjänster som 15 minuter gratis ju-
ridisk rådgivning och hjälp med datorer. Ibland arrangerar också biblioteket live-
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musik, ofta med Stockholmsanknytning. Många av programpunkterna som er-
bjuds på biblioteket avser barn och ungdomar, såsom sagostunder, babysång, bok-
klubb och pyssel. Det finns också program för lokala förskolor (både för pedago-
ger och barn). På de vuxenriktade programmen hade jag noterat att många i publi-
ken verkade vara äldre biblioteksanvändare. Jag ville få en ökad förståelse för äld-
re användares upplevelser kring information om programverksamheten, vad de
tyckte om utbudet och om de tilltalades av upplevelsen i sig. I dagens evene-
mangskultur, där det finns många olika typer av gratisaktiviteter från företag och
institutioner, upplever jag att även äldre konsumenters tid är något värdefullt. Pro-
gramverksamhet på bibliotek kanske inte leder till en konsumtion i att konsumera
(köpa) något, utan snarare att medskapa och ta del av en upplevelse. Denna upple-
velse kan också bidra till framtida användande av biblioteket som resurs. Jag un-
dersökte informanternas syn på både programverksamheten i sig och särskilt det
tryckta programmets utformning, då detta är informanternas primära informa-
tionskanal om vad som händer på biblioteket. 

Information och kännedom om programverksamhet
Informanterna är uppdelade bland de som aldrig har gått på någon programpunkt
på stadsbiblioteket, Bengt och Jan, och de som går som brukar gå på en program-
punkt minst en gång i halvåret:  Gun, Christina och Åke. Jan och Bengt är de in-
formanter som inte bor lokalt på Norrmalm, utan i andra stadsdelar. De besöker
inte heller stadsbiblioteket lika ofta som de lokalt boende informanterna.

Bengt vet ”så gott som ingenting” om programverksamheten på stadsbibliote-
ket men berättar att han har ”gått på många program, men inte där” (intervju med
Bengt) vilket även gällde för Jan. Det kan vid första anblick verka ointressant att
närmare undersöka dessa informanters tankar kring programverksamheten när de
varken bor lokalt eller ofta går på stadsbibliotekets arrangemang. Jag tror dock att
det kan vara relevant att undersöka då inte alla fyrtio bibliotek inom Stockholm
stad har programverksamhet. Med detta i åtanke kan det finnas många användare
som endast har tillgång till ett mindre stadsdelsbibliotek som saknar egen pro-
gramverksamhet. Att de informanter som bor längre bort inte känner till vilken
programverksamhet som finns på stadsbiblioteket är inte något som betyder att de
inte är intresserade av att ta del av det som händer på biblioteket. Jan uppger att
han ”mycket väl” kan tänka sig att gå på evenemang i framtiden och även Bengt
uttrycker att han nu kommer att titta närmare på vad som finns på hemsidan, då
han redan använder den för att se om en viss bok finns inne på olika bibliotek. 

Bland de informanter som går på evenemangen är det inte helt självklart att de
går. Åke menar att schemaläggningen och valet av tider för dessa evenemang inte
passar honom: 

Att jag inte går på så mycket är ju egentligen min personliga rytm. Det är världens sämsta
tid att gå vid sextiden på dagen. Ofta är jag där lite tidigare, då stannar jag inte kvar och
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går på det. Även fast jag har såpass nära att jag kan gå ner igen gör jag inte det. Ibland har
jag varit på biblioteket och då pågår det däremot, det är mera slumpmässigt än avsikts-
mässigt (intervju med Åke).

Åke menar att eftermiddagen eller senare på kvällen är en bättre tid. Han syftar då
både tillbaka på när han själv var yrkesverksam: ”det minns jag, jag var ju död
klockan sex [...] sedan så småningom kommer man igen”. För Åke, som oftast be-
söker biblioteket på eftermiddagen blir det ett glapp med tid innan programpunk-
terna börjar. Han väljer då oftast att åka hem. Åke tänker både på yngre användare
och sin egen åldersgrupp när han reflekterar kring programverksamheten. Den in-
formant som visar störst entusiasm för programverksamheten är Gun, som också
tycker om att komma tidigare för att läsa en bok på plats inför evenemanget. Hon
visar stor uppskattning för flera typer av arrangemang och har ett mycket stort
kulturintresse. Christina, Åke och Gun vet alla var de finner information om pro-
gramverksamheten, även Jan och Bengt antar att de kan finna tryckt information
på stadsbiblioteket och de flesta gissar att det också finns tillgängligt på hemsidan.
Ingen av informanterna tittar efter sådan information på stadsbibliotekets hemsida
och bland de som använder hemsidan har ingen heller märkt av annonser eller no-
terat någon information kring programverksamheten.  

Tidsaspekten: ”Det är så mycket man ska hinna med”
Dagens samhälle erbjuder många valmöjligheter för en pensionär. Det finns på-
verkande faktorer såsom personens ekonomiska situation, rörlighet, intresseområ-
den och tillgång till information. Något som flera informanter ändå framhåller är
att de tycker att de har mycket att göra och nästan inte hinner med att gå på pro-
gramverksamheten. Bengts ord, att det är så mycket man ska hinna med, agerar
rubrik till detta segment om hur man väljer att tillbringa sin tid. Det är något som
inte alltid ter sig självklart för en yngre person. Jan förklarar: 

Man tror att när man blir pensionär ska man ha hur mycket tid som helst i världen att gå på
saker, men så är det inte. Jag är förvånad över att dagarna går så fort ändå, man är engagerad i
olika saker, det är barnbarn och det ena och det andra. Så det blir inte så mycket tid över att
slå ihjäl tiden. Det är ju inte därför man går på sånt här heller, för att slå ihjäl tiden. Man går
väl för att man tycker att det är intressant (intervju med Jan).

Bengt säger att det inte finns något uttalat skäl till att han inte har gått på en pro-
grampunkt på stadsbiblioteket tidigare. ”Blir jag sysslolös kommer jag säkert att
titta på det nu, efter det här” (intervju med Bengt). De flesta informanterna har
också många olika intresseområden. Alla är intresserade av litteratur och läser
böcker, men är också intresserade av musik, teater, föreläsningar, sport, sommar-
boenden, föreningsliv, arkitektur m.m. Dessa intressen tar tid i anspråk och stads-
bibliotekets programverksamhet är inte prioriterad. För informanterna jag talar
med verkar att gå på ett evenemang närmast vara en trevlig extraaktivitet. När jag
samtalar med informanterna om andra aktiviteter i liknande format nämns Akade-
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mibokhandelns författarträffar, Kulturhusets evenemang, teater, senioruniversite-
tet och gratisföreläsningar på Stockholms universitet. En annan aspekt av att fylla
sin tid när man inte längre arbetar, är att inte all tid kan vara aktiv tid där man är
mottaglig för ny information. Åke som är mycket omvärldsintresserad och teknik-
van berättar om sin dagliga rutin:

Nu har jag ju så pass mycket information jobbigt nog redan innan jag kommit upp på förmid-
dagen, då jag läser två morgontidningar. Sedan Aftonbladet på nätet, och jag läser om det har
hänt något på natten i USA. Sen är det ju lunch! Sen kommer det in annat. Så det är lite för
mycket (intervju med Åke)

Det kan också vara en faktor som inte räknas med, den tid som behövs för åter-
hämtning hemma eller tillsammans med vänner och familj. För att kunna tillgodo-
göra sig föreläsningar och samtal krävs också att man, oavsett ålder, inte upplever
stress eller trötthet överlag. Det tidigare nämnda argumentet från Bauman om att
människan tar emot enorma kvantiteter information, till sådan grad att det är svårt
att särskilja relevant från irrelevant information verkar även passa även här.

Platsbokning
Numera erbjuder stadsbiblioteket platsbokning inför vissa evenemang, vilket kan
bokas antingen via ett formulär på hemsidan eller genom ett telefonsamtal till
stadsbibliotekets kundtjänstavdelning. Ett syfte med detta är att som användare in-
te behöva chansa på att få plats. Då måste man som besökare inte heller komma ti-
digare för att garantera sin plats. Christina uttrycker att hon tillsammans med sin
man besökte ett evenemang på stadsbiblioteket där de inte hade fått plats att sitta:

Det är så mycket folk så man får stå och jag orkar inte stå en hel timme [...] Om man kommer
i tid kan man sitta där framme (intervju med Christina)

Christina ställer sig positiv till att det går att boka sittplats. Det är en ofta en ”fin
stämning” på de evenemang hon har varit med på. Att kunna försäkra sig om en
plats kan vara värdefullt, särskilt för den som måste resa längre ifrån till stadsbib-
lioteket för att ta del av deras programverksamhet, eller den som inte orkar stå en
hel timme. Gun vill dock inte använda sig av platsbokningen, då hon verkar be-
stämma ifall hon ska närvara mer eller mindre spontant: 

Nej, jag har gått dit i tid och haft en bok med mig och njutit av att sitta i lugn och ro, att det är
tyst. Jag tycker att det är så skönt

Om jag bokar en plats är jag mer tvungen att gå. Om det kommer  någonting i vägen, då har
jag tagit upp en plats för någon annan. Så eftersom jag har det så enkelt, som bara kan gå över
dit, så behöver jag inte boka. Det är så lätt att chansa (intervju med Gun)

Överlag verkar informanterna tycka att möjligheten till platsbokning är något bra,
även om de inte själva har utnyttjat denna nya tjänst. Flera visste inte om att det
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fanns, men  detta står både i de tryckta programbladen, på skyltar på plats i stads-
biblioteket och på bibliotekets hemsida. Då informanterna inte heller djupläser
programmet kan det vara ett skäl till att de inte har noterat detta. Det verkar inte
vara på grund av någon bristfällig kommunikation från stadsbibliotekets sida utan
snarare att det inte hunnits etablera som en given väg in på evenemangen. Infor-
manterna har inte hunnit gå på många programpunkter ännu, så att denna möjlig-
het ska ha hunnit bli självklar. 

Äldre användare och det tryckta programmet
De valda informationsvägarna, dvs. hur stadsbiblioteket väljer att nå ut till sina
användare är intressant i sig, men där har också informanternas informationsvanor
vikt. I dagens samhälle finns ett stort informationsflöde, även för äldre informan-
ter. Även den som inte använder sig av datorer dagligen tar emot mycket informa-
tion. Trots att alla informanter har tillgång till datorer hemma och kan använda sig
av dessa föredrar samtliga det tryckta programbladet. Samtidigt kan det vara en
lång sträcka till att ta hem programmet och att gå på en programpunkt, vilket flera
informanter berättar om: 

Det lustiga är, jag går ju dit ofta. Jag ser att det har kommit en ny. Jag tar en broschyr, tar hem
den, tittar i den och säger till min man 'åh, har du sett det här?' Sen glömmer man bort att följa
upp och gå dit. Det var länge sen jag var där nu måste jag erkänna (intervju med Christina)

Även Gun, som går på programpunkter och är entusiastisk över verksamheten på
stadsbiblioteket planerar att gå på långt fler programpunkter än vad hon hinner
med. Hon använder sig alltid av det tryckta programmet för att planera:

Jag tar alltid den här katalogen och klipper ut det jag vill ha. Det är så lätt att glömma, det är
ju mycket som händer där. Jag sätter dem på min anslagstavla, i kronologisk ordning” (inter-
vju med Gun)

Åke, den tredje informanten som bor lokalt, tar hem programmet ”så det ligger”
hemma, som han uttrycker det, men berättar att han är på plats i bibliotekslokaler-
na så pass ofta att han också ser skyltning om de evenemang som kommer att ta
plats. Biblioteken informerar med skyltar på golvet och utanför biblioteket samt
med affischer på anslagstavlor. När han tittar på det tryckta programmet, som lö-
per januari till mars 2017, har han några synpunkter om mängden information.
Han tycker att kalenderlistningen i det tryckta programmet (bilaga 6c) är bäst:  

Jag föredrar i regel en sådan här lista som är enkel. Så att man inte behöver djupläsa... Det
hade varit mycket bättre med ett litet häfte... Jag menar att det lätt blir 'too much'. Även
om det är värdefullt innehåll så blir det lite mycket, så jag är inte säker på att det är effek -
tivt (intervju med Åke)
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Jan, som inte går på programpunkterna på stadsbiblioteket noterar också han ka-
lendersidan som något positivt, ”Det är väldigt mycket, men det finns ju en tydlig
tabell här, och lockande annonser” (intervju med Jan). Gun tycker att program-
mets dubbelsidiga tryck (se bilagor 6b och 6c) är mindre bra, då hon klipper ut in-
tressanta annonser och sätter upp på sin anslagstavla. Först tar hon också upp ka-
lenderlistan som något positivt som ger en översikt, men beskriver sedan vidare:

Jag går ju först på bilderna. Ögat har en väldigt stor makt hos mig. Då känner jag ju igen -
oj, är det den, åh då måste jag gå. Och så går jag igenom och klipper ut och ordnar, så den
här sidan är viktigast för mig... [Kalendern] tycker jag faktiskt är svårare. Den är ju mera
utförlig. Så den kan jag titta på. Men först tittar jag på annonssidan, för det är det som in-
tresserar mig.

Tre av informanterna skulle gärna ta emot information om stadsbibliotekets pro-
gramverksamhet och dess datum en gång per månad, istället för var tredje månad.
(Åke, Christina och Jan). Jan menar att ”det effektivaste är mail” (intervju med
Jan). Varken Bengt eller Gun vill ha information om programverksamheten på nå-
got annat sätt än via det tryckta programmet. Gun menar att den sociala aspekten
spelar in i att hämta det tryckta programmet. Hon tycker att det är en trevlig akti-
vitet när hon går och hämtar programmet. När jag frågar om hon använder sig av
hemsidan för att få informationen säger hon: ”Nej jag gör inte det utan jag tar mig
en promenad och går dit och hämtar” (intervju med Gun). Det finns alltså ett vär-
de i att besöka biblioteket för att hämta programbladet.

Åsikter om utbudet
Informanterna ger nästan enhälligt positiva kommentarer om utbudet, med sär-
skild uppskattning för att programverksamheten hjälper informanterna att hålla sig
uppdaterade kring nutida litteratur. Flera informanter tar också upp att biblioteket
erbjuder 15 minuter gratis juridisk rådgivning som något mycket positivt. Det är
inte något jag själv hade tänkt skulle tilltala de äldre informanterna.  

Åke är inte särskilt intresserad av programpunkterna överlag, utan tycker att
det är lite ”populistiskt” (intervju med Åke). Det är ändå värt att notera att han se-
dan berättar att när han gick förbi och lyssnade en stund på ett författarsamtal med
en välkänd musiker som nu hade publicerat sin första bok, var det ett intressant
och givande samtal att lyssna på. Både Åke och Jan tar upp tiderna för evene-
mang, att de kan förbättras. Jan säger att man inte går på bibliotek om man har fa-
milj och jobb på kvällstid, även Åke som tidigare har nämnts, tycker att  tiderna
inte passar. Utöver dessa kommentarer är inte själva schemaläggningen ett pro-
blem som någon annan informant har tagit upp. Gun uppskattar när musik fram-
förs på biblioteket och även poesi, vilket också Åke tar upp som positivt. Gun
ställer sig frågande till hur biblioteket och deras konstutställningar fungerar, då de
brukar sättas upp i caféet. 
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Jag får inte intrycket av att det är någon utställning utan mer en dekoration. Där tycker jag att
man har missat poängen med att det är en konstutställning. När jag ser konstutställning i pro-
grammet, eftersom det hör till mina intressen, var det det? Så såg jag en bild i annonsen, ja
men den där hänger ju i caféet. Är det det som är konstutställningen? Men det är väl utrym-
messkäl, den enda väggen som är fri (intervju med Gun)

Detta är en kommentar som speglar begränsningarna i lokalerna. Kanske bör det
tryckta programmet tydligare kommunicera att det inte finns något konstutställ-
ningsutrymme i form av t.ex. en konsthall. Samtidigt är alternativet att inte ha
några utställningar alls. Biblioteket saknar väggytor att exponera utställningar på
utan använder caféet och ibland även entréhallen till barn- och ungdomsavdel-
ningen.. 

Bibliotekariernas perspektiv

Lotta och Mikael om äldre användares biblioteksanvändande 
Lotta och Mikael möter båda i sin roll som bibliotekarier dagligen äldre användare
på stadsbiblioteket. Lotta arbetar utöver i yttre tjänst ibland i kundtjänsten, dit
många äldre användare ringer och ställer frågor (kundtjänsten är gemensam för
Stockholms 40 filialer). Hon arbetar också ofta på talboksavdelningen, för de an-
vändare som har någon form av läs- eller synnedsättning (på entréplanet). Även
om talboksavdelningen har användare i många åldrar använder många av de yngre
användarna digitala tjänster för att tillgodogöra sig medier. Därmed är besökarna
oftast de som vill ha fysiska CD-skivor att lyssna på. Oftast är dessa användare
äldre. Jag ber både Mikael och Lotta att uppskatta hur stor del av användarna de
möter överlag som är äldre. Mikael uppskattar att det är någonstans mellan 15 och
20 procent av användarna (intervju med Mikael, 21 februari 2017). Lotta menar
att yngre dominerar på vissa sätt i biblioteksrummet och att det är svårt att upp-
skatta hur många äldre det är:

Eftersom jag är där borta (talboksavdelningen, min anm.) anser jag att det är ganska många,
men inte lika många som barn och unga naturligtvis. I salarna här är det smockfullt med stu-
denter och barngrupperna bara ramlar in. Så det är lite svårt, de kommer 'en masse'. Men om
man ser till intresse, att komma på visningar, program och sådant, där är det äldre. Och de är
en stor grupp där. (intervju med Lotta, 2 mars 2017)

De frågor hon oftast får från äldre användare när hon arbetar i rotundan och fack-
salarna handlar om särskilda titlar och var de finns, samt facklitteratur gällande
praktiska ämnen som t.ex resmål användarna ska åka till. Hon menar också att
många äldre användare verkar ha förberett vilken bok de ska hämta innan sina be-
sök och ibland även ringt till kundtjänsten, för att göra en så kallad ”hämtbeställ-
ning”. Det innebär att boken är framtagen (om den står magasinerad) när använda-
ren kommer till biblioteket. Mikael berättar också om sina upplevelser av äldres
biblioteksanvändande: 
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Äldre är en stor besökargrupp i våra informationsdiskar. Många är här istället för att vara
hemma. Tidningsavdelningen är full av äldre män som läser dagstidningar. Våra program är
också väldigt välbesökta av äldre... Många av våra äldre är nog stammisar, de vet ju att fack-
litteraturen är i salarna och att i rotundan, den stora centrala hallen, finns skönlitteraturen (in-
tervju med Mikael).

Dessa observationer stämmer i stort överlag med vad användarna själva har berät-
tat. Från egna observationer har jag upplevt att tidskriftsavdelningen ofta är välbe-
sökt av äldre användare, främst män, som Mikael noterar. Även om det bara är
Åke av de äldre informanterna som ofta besöker tidskriftsavdelningen finns det
många äldre användare som är frekventa användare av denna biblioteksdel. Lotta
noterar också att programverksamheten överlag har ökat på stadsbiblioteket, och
att det är populärt bland äldre (intervjuer med Lotta och Mikael).

Lotta och Mikael om digitala processer på biblioteket
Både Lotta och Mikael har noterat att det kan uppstå problem med låneautomater-
na. Återlämningsroboten har de inte någon särskild negativ erfarenhet av i förhål-
lande till äldre användare. Det är inte något problem enligt de äldre informanterna.
Lotta och Mikael bekräftar också att de problem som kan finnas med låneautoma-
terna består oftast i att inte ha vanan inne att använda dem, snarare än att de skulle
vara för svåra att lära sig. Det är något även Mikael har märkt:

Det är många som är äldre och som inte varit på biblioteket på ett tag, eller på någon av våra
filialer, och våra maskiner kan ju se lite olika ut från en plats till en annan. Då brukar jag följa
med, inte bara jag utan andra också, har vi möjlighet så följer vi med, om vi inte gör hela utlå-
net i disken.  Då följer vi med och visar hur man gör. Då brukar det vara så att 25-öringen tril-
lar ner, det här var inte så svårt, det klarar jag själv nästa gång (intervju med Mikael). 

Lotta har också gjort det till en vana att alltid visa nya låntagare hur låneautoma-
ten fungerar, men också att det kan vara av vikt att försöka flera gånger med äldre
låntagare: ”det är ändå bra att vara på lite påstridig, för de blir så himla glada när
de ser att det är så lätt” (intervju med Lotta). Lotta berättar att kundtjänsten är
många äldre användares primära kontaktväg till biblioteket, snarare än hemsidan.
Hon berättar att det ibland känns ”dumt” när hon råkar hänvisa till något som an-
vändaren kan göra eller se på hemsidan. Även om så kallad hjälp till självhjälp är
bra, kan det vara känsligt för den som inte vill använda hemsidan och inte känner
sig bekväm med att använda datorer (intervju med Lotta). 

Kontakt med äldre användare
Både Lotta och Mikael insisterar på att äldre är en betydelsefull grupp användare
på biblioteket och att de tillsammans med sina kollegor på biblioteket alltid strä-
var efter väldigt god service. 
Gällande litteraturförmedling berättar Mikael berättar att han inte ser så stor skill-
nad på äldre användare och yngre vuxna användare, de är oftast självständiga och
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vill inte prata om böcker eller få boktips. Även Eva noterar att hon ”väldigt
sällan” frågas om boktips rakt ut när hon arbetar på stadsbiblioteket, utöver på tal-
boksavdelningen, där bibliotekarien kan behöva vara användarens ögon och ha en
mer aktiv roll. Detta är i samklang med de äldre informanternas svar om hur de
ser på litteraturförmedling från bibliotekarierna. Mikael noterar att den stora skill-
naden kan vara de äldre användare som besöker biblioteket delvis ur en social
aspekt, för att föra samtal:

Det kan vara lite att man passar på att prata lite grann och är social, medan yngre inte är så in-
tresserade av att delge något av sitt privata och så utan bara vill ha sin grej. Det kan bli lite
grann att man ibland får en liten kaka av deras eget liv (intervju med Mikael).

Både Lotta och Mikael tycker att kontaktsökandet signaleras tydligt av de använ-
dare som har detta sociala behov. De anser inte att de talar mer med alla äldre lån-
tagare överlag, som en grupp. Mikael menar att bibliotekarierna överlag ansträng-
er sig för att äldre låntagare ska få ett bra bemötande som möjligt. Samtidigt är det
lätt att överdriva det hela:

Om jag tittar både på mig själv och mina kollegor, hur vi interagerar, så märker jag ofta[...]
man ska ju egentligen inte generalisera, trots att en äldre besökare säkert är bekväm med vår
utlåning, så är det större chans att vi bara säger 'ja men jag kan låna den här när du ändå är
här!' Det är väl lite det här att man kopplar på att det skulle kunna vara ens mamma eller pap-
pa. Att man blir lite extra hjälpsam. Sedan vill man ju inte att någon ska känna sig obekväm
eller stressad när man kommer till biblioteket [...] Vi kopplar nog alla på lite extra när det är
någon som är äldre, och tyvärr kanske ibland att vi gör dem lite mindre än vad de behöver va -
ra. Väldigt många är ju väldigt långt fram när det kommer teknik: det går verkligen inte att
generalisera. Men det märker vi, både jag och mina kollegor, att vi gör det där lilla extra (in-
tervju med Mikael)

Lotta menar att även hon anpassar vissa saker i sitt bemötande av äldre användare,
såsom att försöka tänka på eventuella hörsel- eller synproblem, utan att för den
delen förminska användaren. Bemötandet generellt tror hon inte är ett problem,
men hon berättar om sina erfarenheter med äldre användare överlag:

Om man ska generalisera är de ganska ödmjuka och trevliga. De flesta är trevliga, sedan beror
det väldigt mycket på hur man själv är. Har man ett trevligt anslag när de kommer, 'hej, vad
kan jag hjälpa dig med?' istället för 'nästa'. Man måste tänka, alltid, på att man själv sätter to -
nen och sedan får man tillbaka den. Det är så himla kul tycker jag, att många är så trevliga
[...] Det kan vara ganska stressigt på vissa ställen. Stress gör att man kan bli lite kort eller irri -
terad och det märks direkt. Men det märks säkert på mig också. (intervju med Lotta)

Jag tror, precis som Lotta, att flera faktorer spelar in i mötet mellan bibliotekarie
och användare. För äldre användare kan behoven variera mycket och det går inte
att generalisera om gruppen äldre i stort. Däremot finns det vissa behov i interak-
tionen som kan vara vanligare, inom en viss grupp. Det är dock oerhört viktigt att
inte få användaren att känna sig förminskad eller att bibliotekarien gör antaganden
på grund av ålder. Båda bibliotekarierna har positiva erfarenheter av att arbeta
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med äldre och ser det inte som någon särskilt svår eller utmanande grupp, utan
snarare en grupp som kanske indirekt missgynnas av bibliotekets utformning. Det-
ta märks främst under den tidigare rubriken användarvänlighet.. Mikael noterar att
äldre ofta ”hänger på låset” för att reservera nya titlar och inte har något emot att
vänta flera veckor på boken. Detta fann jag intressant att han nämnde, då många
av informanterna är mycket intresserade av nutida litteratur och själva tar upp att
de följer litteraturdiskussioner och reportage, recensioner och debatter på kultursi-
dorna i tidningarna. 

Bibliotekariernas om byggnadens symbolvärde
Lotta tar upp byggnadens värde för äldre användare när: ”Det är många som bor i
förorterna som kommer hit. Så det är absolut inte bara häromkring. Sedan kan jag
tänka att det här huset har ju en status, det har det”. Hon menar att detta också kan
återspeglas i att det är många äldre som går på stadsbibliotekets visningar av
byggnaden (intervju med Lotta). Mikael berättar också om det generellt stora in-
tresse och engagemang som finns hos äldre användare för sådant som har med
Stockholm i förändring att göra – det finns ett mycket starkare engagemang hos
äldre användare för bibliotekets ombyggnation, än vad han ser hos de yngre an-
vändarna (intervju med Mikael). 

Bibliotekariernas syn på stadsbibliotekets användarvänlighet
Både Lotta och Mikael tar upp att de upplever att de ofta får hjälpa äldre använda-
re i rotundan och facksalarna. De visar var olika titlar eller typer av medier står.
De nämner inte själva rummet i sig som särskilt svårt för äldre användare. Där-
emot nämner de vagnarna som Gun ofta tittar i. Det finns alltså en medvetenhet
om att användare går och ser vad som står i olika vagnar. Stadsbibliotekets lokal
beskrivs med ord som ”platsbrist” (intervju med Mikael) och ”smockfullt av stu-
denter” i facksalarna (intervju med Lotta). Båda två tar också upp att trots hissen
och den tillgängligare ingången är det inte okomplicerat: 

Om man ska säga något negativt så kan det väl vara att det kan kännas lite otillgängligt […]
Vi har ju hissarna. Men det är lite mycket folk, man får stå i kö där ofta. Jag har själv tyckt att
det inte var något roligt bibliotek när jag inte jobbade här, nu tycker jag plötsligt att det är jät-
teroligt. Då tyckte jag att det var gammalmodigt (intervju med Lotta). 

Mikael observerar att om äldre användare saknar kännedom om hissen till rotun-
dan, istället för den långa trappan upp i salen, kan det skapa en negativ känsla hos
användaren: ”jag kan tänka mig att det inte alls är så... att man känner sig välkom-
nad” (intervju med Mikael). En sådan känsla kan bidra till att inte känna sig väl-
kommen eller intresserad av att besöka stadsbiblioteket. Han menar att då byggna-
den är kulturhistoriskt skyddad för ombyggnationer och anpassning är det en pro-
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blematik som kommer med byggnaden i sig. Han menar dock att bibliotekarierna
aktivt anstränger sig för att äldre användare ska känna sig välkomna:

Vi är vana också vid att hjälpa äldre som behöver ringa efter taxi och förklara nogsamt var
man blir hämtad och sådär, och vänta ut, kasta ett getöga då och då och se att de verkligen blir
hämtade... Jag tror att i den mån det går, så verkligen anstränger vi oss, jag och mina kollegor,
till att göra det en vänlig miljö för den som är äldre. Utan att för den delen skriva på dem att
dem är äldre. (intervju med Mikael)

Vare sig Mikael eller Lotta beskriver huvudbyggnaden som särskilt inbjudande
för äldre användare. En brist på både bekväma sittplatser samt lugn och ro är nå-
got som de båda tar upp. Eftersom stadsbiblioteket är en väldigt populär studie-
plats är facksalarnas skrivbord och stolar ofta upptagna av studenter. Åke beskrev
tidigare hur han också upplevde att dessa platser var lite väl trånga. En plats som
både Lotta och Mikael nämner som positiv är de teatersoffor som permanent står
framför scenen i rotundan. Teatersofforna är populära hos användare i alla åldrar
när de behöver sätta sig ner eller vill läsa en stund. Dessa möbler är primärt pu-
blikplatser när evenemang äger rum på biblioteket. Fler stolar tas ofta fram för
programpunkter. Teatersofforna verkar  öka användarvänligheten på så sätt att de
ger fler sittmöjligheter i rotundan. Gun uppgav i min intervju med henne att hon
tyckte att det var trevligt att sitta där och läsa när hon kom tidigare till biblioteket
för att ta del av programpunkter. Som kontrast till huvudbyggnaden nämner både
Lotta och Mikael tidskriftsavdelningen som ett positivt exempel. Mikael berättar:

En sådan avdelning som tidningar och tidskrifter, det tror jag funkar tvärtom, att man känner
sig väldigt inbjuden där. Det är väldigt bekväma soffor, soffliknande fåtöljer att sitta på, det
är rätt tyst och lugnt, automatiskt så höjer man inte rösten så mycket därinne. Råkar någon ha
mobiltelefonen så får han onda ögat. Så där tror jag att man känner tvärtom, att man är väldigt
välkommen som äldre, som en slags respit, en plats som uttalat inbjuder till äldre (intervju
med Mikael). 

Användare och bibliotekarier verkar eniga i att detta är ett exempel på en använ-
darvänlig miljö för äldre användare. Gott om utrymme, lugn och ro, bekväma sitt-
platser och skrivbord. Skyltning är också något som kan vara svårt i huvudbygg-
naden med det höga taket i rotundan. Mikael menar ändå att de ofta talar om
skyltning och information på stadsbiblioteket bland personalen. Ändå eftersöker
både han och Lotta en starkare närvaro av frågor om äldre i de strukturerade mö-
ten och arbetsplatsträffar som sker på stadsbiblioteket. Mikael menar att det näs-
tan är lite ”slentrianmässigt” att de har en självklar fokus på barn och unga, som
också är lagstadgat (intervju med Mikael). Mikael talar om kulturhus med aktivi-
teter för alla åldrar som något han själv skulle vilja se även på biblioteket. Då bib-
lioteket också ska vara tillgängligt och till för alla människor vill han se att ”när
man börjar se dåligt eller röra sig dåligt ska man fortfarande känna att det här är
ett ställe för mig” (intervju med Mikael). Lotta uttrycker också att det kanske är
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nu som denna användargrupp blir som starkast och bör behandlas som en egen
grupp, då användare tidigare i livet inte använder biblioteket på samma sätt: 

Det känns lite som att man får kämpa för det. Jag skulle vilja se att man inte hade samma ef-
fektivitetskrav på den gruppen, för det behövs ett annat tempo. De har en annan social anled-
ning att komma hit och vi är ju inte en social institution i första hand men det hänger ihop
med trivseln här och om man vill fortsätta komma hit. Det är väldigt viktigt att man känner
sig välkommen, att man inte bara blir avfärdad snabbt... det tempot har de rätt till. För de har
också betalat skatt, de kanske inte hade tid att gå till biblioteket när de var yrkesverksamma...
och de kommer nu (intervju med Lotta)

Det är en iakttagelse som också ekas i informanternas svar. Flera av de äldre an-
vändarna har återupptäckt biblioteket i och med att de har slutat arbeta och gått i
pension. Lotta tar upp det demokratiska uppdraget flera gånger under vår intervju
och rätten till att bibliotekets medier och rum ska vara till för alla. Biblioteket ska
fungera väl både för de användare som vill komma dit för att sitta ner en stund
och läsa och för de som vill hämta den bok de har kommit för och sedan åka igen.
Gemensamt är att användarvänlighet verkar inkluderande, att biblioteket välkom-
nar och bjuder in till deltagande på användarnas villkor.

Bibliotekariernas syn på programverksamheten
Mikael och Lotta är båda mycket aktiva inom programverksamheten på Stock-
holms stadsbibliotek. De har båda märkt av att äldre är en stark besökargrupp som
är lite av en inofficiell målgrupp för vissa delar av programverksamheten. Även
om äldre användare ofta finns som publik på många program har de märkt av att
särskilt sådana programpunkter som på något vis berör Stockholm väcker stort in-
tresse hos äldre användare. Detta kan vara författare som har Stockholmsanknyt-
ning, stadsfrågor eller annat. Både Mikael och Lotta nämner det välbesökta Stock-
holmsquizet som biblioteket arrangerar, som även lockar en del yngre användare.
Det ser Lotta som ”jättekul, den blandningen”. Båda tipsar också användare om
programverksamheten i dagliga interaktioner. Mikael berättar:

Vi når ut väldigt mycket och märker också att många tar våra programblad, det är tacksamt att
ta med broschyren. Vissa prenumererar på våra nyhetsbrev. Men när vi kollar det är just affi -
scherna som du nämnde, och att de aktivt… många äldre sitter på sofforna och lite varstans i
rotundan, på de här möblerna framför scenen. De ringar aktivt in och förbereder närmaste
veckorna i våra programblad. Det är kul! (intervju med Mikael)

Även Lotta berättar att hon tipsar om programverksamheten, anpassat efter använ-
darna, och visar programbladen som går att ta med hem. Då biblioteket numera
erbjuder platsbokning på en rad evenemang berättar Mikael att på många pro-
grampunkter är de bokningsbara platserna helt uppbokade. Platsbokningen kan
ske genom att ringa kundtjänsten eller att besöka hemsidan och fylla i ett formu-
lär. Både Lotta och Mikael berättar att de assisterar med platsbokning i disken åt
de äldre användare som önskar det på plats i biblioteket. Lotta menar att det inte

58



känns bra att inte ge den servicen till någon som har kommit till biblioteket: ”Jag
tycker inte man ska hänvisa när man står vid disken, att det kan du göra själv via
hemsidan till en äldre person. Då ska du göra det” (intervju med Lotta). Även om
bibliotekarien i disken endast fyller i formuläret på hemsidan för att boka en plats,
tror jag att denna hjälp bidrar till en större känsla av att biblioteket är användar-
vänligt. Att hänvisas till att ringa ett telefonsamtal eller använda hemsidan kan i
värsta fall vara direkt avskräckande för användaren. 

Det tryckta programbladet för januari till mars 2017, som även informanterna har
fått ge sina åsikter kring, tycker både Lotta och Mikael kan vara ett svårt format
för äldre. Lotta och Mikael uttrycker sig båda uppskattande om utbudet och tror
att det kan locka många olika människor till biblioteket. Mikael noterar att det är
väldigt mycket information: ”Man blir nästan stressad när man ser allting på en
gång” (intervju med Mikael). Mikael berättar att personalen anstränger sig för att
skriva kortfattad information om varje punkt. Han noterar det också som positivt
att det finns både en kronologisk lista (kalenderlistan) och annonser. Däremot
nämner både Mikael och Lotta att storleken på texten (särskilt i kalenderlistan)
kan vara svårläst för de äldre som inte ser bra (se bilaga 6b och 6c). Mikael note-
rar också att vid text på olika färgglada bakgrunder kan vara svårt att läsa. Sedan
detta programblad producerades och intervjuerna genomfördes har ett nytt pro-
gramblad kommit för månaderna april till juni 2017. Detta programblad har både
ett annat format och en annorlunda och mer enhetlig design. (se bilagor 6a, 6d och
6e). Jag kontaktade Stockholms stadsbibliotek och talade med marknadschef Eva
Anzelius Jonson, via e-postkorrespondens, om varför biblioteket hade genomfört
ändringen. Eva Anzelius Jonson berättade att bibliotekets marknadsavdelning har
arbetat med att göra om designen under en längre tid. Då stadsbiblioteket genom
egna undersökningar har kommit fram till att den gamla versionen, med affisch-
formatet är ”svår att följa i strukturen” ville de utveckla en mall som kan fungera
för samtliga bibliotek inom Stockholm stads hägn. Denna design fungerar som en
mall. Dragspelsformatet (se bilaga 6d och 6e) ska innebära att det går att anpassa
storleken beroende på om programbladet gäller ett bibliotek eller ett område med
flera bibliotek (och ett gemensamt programblad). På detta sätt ska marknadsfö-
ringen kunna ske enhetligt. Informationen i programfoldern kommer att finnas
tillgänglig på bibliotekets hemsida, på digitala skärmar ute på bibliotek, i sociala
medier och ”förhoppningsvis framöver i en programapp” för smarta telefoner och
läsplattor (intervju med Eva Anzelius Jonson). Jag anser att detta, baserat både på
de äldre användarnas och bibliotekariernas reflektioner är ett bra sätt att även för-
enkla den tryckta informationen så att den är enkel att känna igen och avläsa. Det
tidigare programmet hade en något överbelamrad design och den nya enhetliga
designen kan vara ett bra format för det tryckta programbladet att använda sig av
framöver. Texten i det nya programmet, svart på ljus bakgrund, är också enklare
att läsa än tidigare. Att det skapas en gemensam mall för hela staden kanske också
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innebär att den tryckta informationen är lättare att hålla uppdaterad för personalen
på biblioteken.

När Mikael och Lotta talar fritt om vad de skulle vilja förändra, med tanke på äld-
re kommer både Mikael och Lotta in på vikten av biblioteket som social mötes-
plats. Mikael vill gärna se möjligheter till aktivt eget skapande, och påpekar hur
viktigt han finner detta:

Biblioteket är en plats dit många äldre går redan idag. Vi skulle behöva göra det lite mer tyd-
ligt att det verkligen är så. Lite mer tydligt tilltal, att det här är en plats också för äldre. Det är 
förstås alltid en fråga om olika saker som ska konkurrera, vi ska ha verksamheter för barn och
unga också, och andra vuxna. Men kanske är det viktigare än någonsin, för alla blir vi äldre. 
Varför inte ha någon plats där man kan träffa och prata med andra, bara ha trevligt. Över en 
kaffe eller något annat. Det kan vara läsecirklar, det kan vara någon form av slöjd, våra quiz 
är jättepopulära. (intervju med Mikael) 

Lotta menar att biblioteket erbjuder en ”arena” där användarna kan ”lyssna och ta-
la helt odigitalt” något som enligt henne behövs. Hon nämner särskilt det som
handlar om aktuella samhällsfrågor, där det ofta har visats stort intresse av äldre
informanter att deltaga (intervju med Lotta).

Sammanfattande iakttagelser av resultaten

Jag upplevde under arbetsprocessen med intervjuerna att desto mer jag talade med
informanterna, desto mer lyftes frågan om tillgänglighet och även dess definition.
Att ordentligt kunna se och tillgodogöra sig det bestånd som biblioteket har är inte
självklart för äldre användare. Detta är för övrigt mycket självständiga individer
som utan problem kan ta sig till och från biblioteket och som i övrigt lever aktiva
liv. Det finns alltså inget särskilt som är utmärkande för dessa fem äldre männi-
skor jag har intervjuat, utöver att de är i åldrarna 78 – 85 år. Åldern, även om åld-
rande sker individuellt och på många plan, påverkar hur tillgängligt det publika
biblioteksrummet upplevs. När samtliga intervjuer hade genomförts insåg jag att
jag endast hade tagit in vissa aspekter av vad tillgänglighet innebär, som att tänka
på trappor och ramper, dörröppningar, hissar, information och skyltar med infor-
mation. Själva biblioteksrummet i hur medierna är exponerade hade inte getts
samma vikt. 

Folkbiblioteken vara ”tillgängliga för alla och anpassade för användarnas be-
hov” (Svensk författningssamling 2013:801). Äldre är inte en prioriterad grupp
definierad inom bibliotekslagen. Kommunala folkbibliotek är också politiskt styr-
da organisationer och måste förhålla sig till hur politikerna prioriterar i sina bud-
getar och planeringar av verksamheten. Eventuella förändringsarbeten som gynnar
särskilt äldre användare behöver förmodligen ske till låga kostnader. Däremot tror
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jag att de problem som presenterats av informanterna också kan anses gälla alla
användare som har funktionsvariationer som påverkar rörlighet och syn. 

Att få hjälp att hitta en särskild titel på biblioteket går bra för användare som
Bengt, och samtliga informanter uttrycker uppskattning om bemötandet och hjäl-
pen från bibliotekarierna på stadsbiblioteket. Däremot är det svårt att be att få se
sig omkring (browse) med hjälp av en bibliotekarie. Jag ställde mig själv frågande
till hur en sådan process skulle kunna fungera. Att Bengt väljer att handla i bok-
handeln är delvis en reaktion på att det ofta är kö på ny litteratur, berättar han (in-
tervju med Bengt). Samtidigt är placeringen av böcker inte särskilt inbjudande el-
ler inkluderande för användare som Bengt. Att då hellre använda sig av bokhan-
deln är ett bättre alternativ med tydligare exponering av skönlitteratur. Även om
Bengt inte kräver ökad exponering av böckerna så nämner han att det är mycket
svårt att ta in titlarna utan att få se omslaget eller läsa titeln horisontellt istället för
vertikalt. Detta nämns också av till exempel Gun och Christina. Indirekt skulle
ökad exponering av böckerna i rotundan vara en förbättring, då Bengt funderat
mycket på hur de som har det svårare med syn och rörlighet gör. Det går heller in-
te att anta att alla som inte kan se sig omkring i biblioteket såsom Bengt har eko-
nomiska möjligheter att köpa litteratur i bokhandeln. I så fall står dessa användare
inför en icke-användarvänlig miljö som en väg till litteratur. 

En skillnad mellan de äldre användarna och bibliotekarierna som har intervju-
ats är att bibliotekarierna inte direkt tar upp hur medierna exponeras i lokalen.
Detta är något som nästan alla äldre användare har kommentarer om, vare sig det
gäller för sin egen del eller för andra äldre. Bibliotekarierna berättar att de ofta
hjälper till med att ta fram material och att många äldre ringer i förväg och bestäl-
ler särskilda titlar. Samtidigt talade vi inte i någon intervju särskilt om medieexpo-
neringen. Det var inte något som inkluderades i intervjuguiden för bibliotekarier-
na (se bilaga 5). Detta är något som kommit upp självständigt från guiden. Att det
är de äldre användarna som själva har valt att ta upp medieexponeringen talar för
dess vikt. Det kan också utgöra en reflektion som påvisar att ett äldre perspektiv
saknats, inte minst i intervjuguiden. En viktig aspekt av äldres biblioteksanvän-
dande är att kunna tillgodogöra sig litteratur och medier som erbjuds på bibliote-
ket. Utan ett system som också ger möjligheten att se, att kunna browse i utrym-
met, kan inte detta uppnås. 

Föärndringarna i det tryckta programmet och den allmänna upplevelsen kring
programverksamheten är överlag positiva. Jag anser att dessa tankar besvarar frå-
ga fyra i mina frågeställningar, då programmet har anpassats och gjorts mycket
mer lättläst. Kring programverksamheten upplever jag inte heller stora frågor från
respondenterna. Det handlar mest om att de inte har tid eller plats i sina liv för fler
evenemang. Platsbokningen är också ett mycket bra sätt att inkludera den som inte
kan komma tidigare för att säkerligen ha en plats. Evenemangen som tar plats ofta
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välbesökta. Att vidare fokusera på detta i slutdiskussionen verkar därför överflö-
digt. 
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Slutdiskussion

Syftet och frågeställningarna

Denna uppsats har haft som syfte att fokusera på äldre användares upplevelser
kring Stockholms stadsbibliotek, då detta perspektiv verkar saknas i svensk bibli-
oteksforskning. För att komplettera de intervjuade äldre användarnas iakttagelser
och upplevelser valde jag också att intervjua två bibliotekarier från stadsbibliote-
ket. Samtliga intervjuer användes för att försöka besvara följande frågeställningar:

 

1. Hur använder äldre användare Stockholms stadsbibliotek idag?
2. Hur upplever äldre användare bemötandet från bibliotekarier som de själva
kommit i kontakt med?
3. Går det att skönja några gemensamma punkter om hur stadsbiblioteket upplevs
av de intervjuade äldre användarna? Är dessa punkter något som kan leda till kon-
kreta förändringar? 
4. Hur upplever äldre användare informationen kring programverksamheten och
det tryckta programmet? 
5. Hur användarvänligt är biblioteket? Hur lockande upplevs biblioteket som hel-
het för de äldre informanterna, gentemot andra kommersiella aktörer eller andra
institutioner som erbjuder gratis aktiviteter?

I denna slutdiskussion kommer några frågor lyftas fram för diskussion i förhållan-
de till de resultat som har framkommit. Detta gäller fråga en, två, tre och fem. Frå-
ga fyra, även om den är viktig, besvarades i undersökningsanalysen. Då stadsbib-
lioteket redan har visat sin nya design för förenklad överblick vill jag hellre lyfta
fram det som kan förbättras och hur detta kan ske. Jag hoppas även kunna påvisa
relevansen för folkbiblioteksarbetet i stort och potentiella utvecklingspunkter. Ge-
nom uppsatsens valda teoretiska ramverk i Zygmunt Baumans teorier om konsum-
tionssamhället, den goda konsumenten, individualiseringen och svaghet, kan jag
vidare diskutera resultaten. Detta teoretiska ramverk, tillsammans med den tidiga-
re forskning jag gått igenom på området, kan användas som ett tolkningsverktyg. 

63



Slutdiskussion

I intervjuerna med äldre informanter har det framkommit att besöksfrekvensen ser
väldigt olika ut. Samtliga informanter besöker biblioteket minst några gånger om
året men de lokalt boende informanterna (tre av fem äldre informanter) utgör en
stor kontrast, då de besöker biblioteket från varannan vecka till flera dagar i veck-
an. Syftena med besöken är alltid kopplade till litteratur eller tidskrifter, för samt-
liga användare. Det är däremot olika om användarna redan innan besöket har pla-
nerat vilka medier hen vill låna. De lokalt boende användarna verkar i större ut-
sträckning tillbringa tid i biblioteket. De två informanter som inte har stadsbiblio-
teket som närmsta bibliotek brukar besöka stadsbiblioteket i särskilda ärenden.
Både Bengt och Jan vet vilken typ av litteratur de letar efter, oavsett om det är en
särskild titel eller genre. Något som lockar med stadsbiblioteket gentemot andra
bibliotek inom Stockholm stad är det stora utbudet av medier, den vackra miljön
och möjligheten att läsa tidskrifter på plats. Att låna ny litteratur är också en viktig
aspekt av varför informanterna besöker biblioteket, särskilt de lokalt boende som
ofta besöker biblioteket. Ett visst intresse uttrycks för programpunkter och andra
typ er av arrangemang men dessa är inte någon avgörande faktor för att vilja besö-
ka biblioteket. Oftast upplevs att det inte finns nog med tid för att hinna närvara
på bibliotekens evenemang. Det finns stor uppskattning för att biblioteket finns
bland informanterna, även om de inte har en heltigenom positiv bild. Uppskatt-
ning för att samhället erbjuder denna tjänst uttrycks av alla informanter, oavsett
hur nöjda de är överlag eller hur ofta de besöker biblioteket. Detta kan spegla po-
ängen som Lars Häggström gjorde i sin masteruppsats (Häggström 2009, s. 44),
som jag citerade tidigare i uppsatsen (s. 11 i uppsatsen) att äldre ofta är en grupp
som nöjer sig med det de får och inte aktivt klagar. Samtliga äldre informanter vill
poängtera sin uppskattning, även om de har många åsikter om hur biblioteket kan
förbättras. 

Genom intervjuerna där det framkommer hur de äldre informanterna använder
biblioteket såg jag några resultat som förvånade mig. Framför allt hade jag,
kanske fördomsfullt, antagit att de digitala processerna på biblioteket skulle utgö-
ra ett större hinder. Detta med stöd i Internetstiftelsens rapport Svenskarna och in-
ternet, där det talas om att så mycket som elva procent av Sveriges invånare står
utanför det digitala samhället (Internetstiftelsen 2017, s. 109). Idag finns låneauto-
mater, en återlämningsrobot och datorer för att söka i kataloger i biblioteksrum-
met.  Ingen av informanterna uttryckte att de hade något emot den tekniska ut-
vecklingen på biblioteket. Problem hade i få fall uppstått men informanten påpe-
kade då själva att det förmodligen hade att göra med ovana att använda just stads-
bibliotekets automater snarare än att det var jobbigt med automaterna i sig. Det
problem som framträdde allt tydligare var skyltning och exponering av medier i
biblioteksrummet. Även om lokalen inte är optimalt anpassad ur ett tillgängligt
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perspektiv, såsom kring arkitekturen, trappor, smala gångar i gallerierna och aku-
stik, är det medieexponering som utgör det största problemet. Det är ett återkom-
ma problem på flera sätt. Flera informanter har mycket svårt se vad som finns när
de vill kunna se sig omkring fritt (browse) och hitta en titel som intresserar hen,
slumpmässigt. Detta problem inkluderas även kontakten med bibliotekarierna, en
av studiens frågeställningar. Jag trodde att bemötande från bibliotekarierna skulle
vara en oerhört viktig aspekt av biblioteksbesöken för de äldre informanterna. I
min arbetslivserfarenhet var det främst med äldre jag själv hade haft intressanta
samtal och fått ha konversationer om litteratur, då oftast på talboksavdelningen.
De informanter jag intervjuade vittnade alla, bibliotekarier såväl som äldre, om att
det var oerhört sällan som de hade ett litteraturförmedlande samtal i möten med
varandra. De äldre informaterna upplevde överlag bibliotekarierna på Stockholm
stadsbibliotek som mycket serviceinriktade, hjälpsamma och behändiga när de be-
hövdes. Ibland kunde viss kö finnas men de äldre användarna tyckte att det var
förståeligt p.g.a antalet besökare på Stockholm stadsbiblioteket. Detta var en för-
vånande upptäckt att bibliotekarierna inte var en så central del som jag hade för-
väntat mig. En informant delade att han t.o.m var tacksam över att slippa diskutera
sina lån med bibliotekarien. Han menade att det var något han valde att diskutera
med nära och kära, snarare än personalen på stadsbiblioteket. Zygmunt Baumans
tankar om internethandel kunde här appliceras, ifall de digitala processerna på
biblioteket, med låneautomaterna och återlämningsroboten var en positiv sak även
för äldre användare. Jag hade även förväntat mig att de äldre informanterna inte
skulle tycka om låneautomaterna överhuvudtaget, men de uttryckte sig generellt
sett positivt om dessa. Zygmunt Bauman menade att när e-handel eller till och
med ”handel” i att hitta en partner genom internetdejting pågår kan individen få
en helt privat upplevelse av något som i den fysiska motsvarigheten kan inbjuda
åsikter om vad man har valt. I fallet med internetdejting: att bli dömd tillbaka. Att
gå igenom dessa processer via internet eller bara vid en automat kan innebära att
slippa att på något sätt behöva skådespela inför en annan människa. Biblioteket
ska trots allt värna om låntagarens integritet och fria åsiktsbildning. Jag hade inte
tagit i beaktning att det kan vara bekvämt att inte ha en interaktion med någon
som eventuellt vill tala om det som man som användare lånar. Den kontakt som
det berättades om var ofta användare till bibliotekarie, där de äldre informanterna
läste recensioner och reportage om intressant ny litteratur och gav biblioteken in-
köpstips. Detta hade nästan alla informanter gjort. Bibliotekarierna bekräftade att
det var de äldre användarna som alltid var tidigast med att fråga efter ny eller om-
talad litteratur. Överlag verkar bibliotekarierna ses som en behändig resurs när nå-
got inte går att finna, ifall något är fel med låneautomaterna, eller om informanter-
na inte vill söka i katalogen på datorn som finns på plats. 

Istället för att ha litteraturförmedlande samtal på individbasis resonerade jag
att det litteraturförmedlande arbetet istället sker via den exponering och så kallat
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”frontande” av medier som bibliotekarierna kurerar i biblioteksrummet. Även pro-
gramverksamhet, bokcirklar och andra aktiviteter kan vara ett sätt att arbeta med
litteraturförmedling utan att ha en direkt och spontan interaktion med användare.
Detta tar sig in i ett huvudsakligt tema som framträdde i intervjuerna: användar-
vänlighet. Även om frågan om användarvänlighet fanns med i intervjuguiderna
både för de äldre användarna och bibliotekarierna (se bilaga 4 och 5) ansåg jag att
detta kunde agera som ett övergripande tema för de problem med stadsbiblioteket
som informanterna tar upp. Det är också ämnet som tas upp allra mest, i olika for-
mer, under intervjuernas gång. I intervjuerna talas det främst om lokalens utform-
ning och hur detta påverkar användarnas besök. Genom intervjuerna berättar an-
vändarna om snarlika erfarenheter. Överlag upplevs huvudbyggnaden som väldig
trång och utan bra sittplatser där man kan slå sig ner och få en stunds lugn och ro.
Som motpol nämns byggnaden med tidskriftsavdelningen som en trevlig plats där
det går att slappna av. De informanter som läser på plats nämner att detta är en bra
plats för läsning och ro, jämfört med huvudbyggnaden och rotundan. Facksalarna
med studieplatser anses av de äldre informanterna främst vara till för studenter
och platserna upplevs som trånga och för nära andra personer. Akustiken i rotun-
dan tas också upp då flera informanter upplever rotundan som en plats där andra
användare är mycket högljudda. Bibliotekarierna noterar också detta och att det
råder en annan stämning på tidskriftsavdelningen i annexet bredvid huvudbyggna-
den. Där är det t.ex mindre troligt att höra någon tala i telefon eller föra högljudda
samtal. Utöver detta är ett övergripande tema att de äldre informanterna finner det
svårt att hitta och navigera bland de medier som finns i huvudbyggnaden. En cen-
tral upplevelse är att det är svårt att avläsa de medier som står i hyllorna och måste
läsas med huvudet böjt åt sidan, samt att de lägsta och högsta hyllorna i bibliote-
ket upplevs som allt från krångliga till helt omöjliga för användarna att nå. Alla
användare berättar om hur de söker litteratur i lokalen på olika hyllor och vagnar
där böckernas framsidor är lätta att se. Nyhetshyllan på entréplanet, med nya in-
köp exponerade på tavellister är mycket populärt. Detta stämmer också med det
bibliotekarierna berättade tidigare, att äldre användare oftast är de som är tidigast
att söka ny litteratur. Det belyser också problematiken i att det är svårare att ta del
av litteraturen där informanterna inte kan se omslaget. Detta problem med synlig-
heten av medier är också något som flera informanter berättar leder dem till att
fråga om en bibliotekarie om hjälp att ta fram titeln de söker. Kontakten med bib-
liotekarier, som jag innan jag genomförde denna studie trodde var fundamental, är
beroende av brister i biblioteksrummet. Alan Bundy har en mycket användbar best
practice-lista (skapad från en amerikansk förlaga) som tillhör hans artikel om au-
stralienska folkbiblioteks verksamhet mot äldre (Bundy 2005) för att anpassa bib-
lioteksrummet för äldre användare. I checklistan ingår att hyllor inte ska gå utan-
för särskilda mått, för att underlätta för äldre användare. Denna kvantitativa un-
dersökning av Bundy verkar ha gett en positiv effekt på de australienska folkbiblio
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tek som har varit med, där de nämner att själva medverkan och besvarandet av en-
käten har väckt uppmärksamhet kring dessa frågor. Det gör att vissa bibliotek nu
ser över om de kan ha riktlinjer och policydokument på plats för att strukturera ar-
betet mot äldre användare. Alla bibliotek har inte resurser för alla åtgärder som
Bundy föreslår, t.ex att ha en specialbibliotekarie som arbetar särskilt mot äldre
användare. Flera bibliotek rapporterar ändå i undersökningen att de nu ser fler
aspekter av att arbeta mot äldre användare än tidigare (Bundy 2005, s. 164). Att
enkäten väcker en medvetenhet ser jag som något mycket positivt. Min förhopp-
ning är att denna uppsats kan fungera på liknande vis. Konkreta förbättringsför-
slag baserat på vad informanterna har berättat går att ta fram. Ett viktigt första
steg för att arbeta mer uttalat kring äldre är att skapa enkelt tillgängliga resurser
för bibliotekspersonal. Jag tror att riktlinjer skulle kunna vara en markering att ar-
betet på bibliotek mot äldre användare bör vara en självklar del av verksamheten.
Utan generella riktlinjer att förhålla sig tolkar varje bibliotek hur service för äldre
bäst ges. Som Bundy även nämner kan detta innebära att kommuner väljer om det
passar att satsa på biblioteksverksamhet (Bundy 2005, s. 64). Han förespråkar
istället att biblioteket ska vara en vital plats i samhället. Riktlinjer kan också vara
anpassningsbara vilket öppnar för att anpassa verksamheten efter de behov som
kan finnas lokalt. Beroende på placering kan självklart olika bibliotek ha väldigt
olika förutsättningar. I symbios med tjänster som Boken kommer och tillhanda-
hållandet av talböcker för de användare som behöver det, kan ett mer aktivt arbete
kring biblioteksmiljön för äldre öka tillgängligheten överlag på biblioteket. Att ar-
beta mer med exponering och den interna kompetensen som finns hos personalen
kan vara ett första steg som inte behöver påfresta en budget med tydligt öron-
märkta resurser. De meningsbyggande aktiviteterna människor väljer att ägna sig
åt, såsom att läsa ny litteratur och ”hänga med” i debatten, är svårt att locka till
utan att välkomna alla in i biblioteksrummet.  

Vidare forskning

Framtida aspekter som vore intressanta att studera vidare är äldre användares upp-
levelser av att använda ett mycket modernt bibliotek. Ett förslag skulle kunna vara
Kista bibliotek, som ingår i Stockholm stads bibliotek. Kista bibliotek som upp-
märksammats mycket för sin design och vann pris som Public Library of the Year
2015 (Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, 2015). Följer moderna bibliotek an-
vändarvänliga riktlinjer så att biblioteksrummet är mer inkluderande även för äld-
re användare? Jag är också nyfiken på att undersöka hur äldre som lever  ekono-
miskt utsatt använder sig (eller inte) av bibliotek. De äldre informanterna i denna
studie var alla vita, inte ekonomiskt utsatta, talade flytande svenska och bosatta i
Stockholms innerstad. Det hade varit intressant att kontrastera detta med andra
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äldre personers upplevelser. Det kan vara ett svårt ämne att finna informanter till
men vore likväl intressant för att se hur biblioteket kan gynna dessa användare,
som kan vara dubbelt utlämnade i samhället och i Baumans ord oattraktiva konsu-
menter.  Om man inte har ekonomiska möjligheter att använda andra utrymmen är
man utlämnad till biblioteket, med sina för- och nackdelar. Det finns säkert många
aspekter av detta som skulle vara användbara att veta mer om. Att utföra en kvan-
titativ studie av äldre användare, antingen för för stadsbiblioteket eller hela Stock-
holm stads bibliotek skulle också kunna göra nytta. Att placera dessa frågeställ-
ningar i en annan metod kan kanske ge resultat som är möjliga att generalisera på
ett annat plan än denna undersökning. Det finns många utmaningar i att anpassa
bibliotek till äldre användare i dagens biblioteksklimat, där de inte lagstadgat är
en grupp med någon särskilt allokerad uppmärksamhet. Med denna studie hoppas
jag kunna ha uppmärksammat denna viktiga biblioteksgrupp som bara blir större.
Min förhoppning är att bibliotek ska kunna använda studien som en startpunkt för
att diskutera egna riktlinjer och tankar om hur tillgängligheten kan ökas. Bibliote-
ket ska trots allt finnas till för alla, även de äldre. 

Sammanfattning

Andelen äldre ökar i Sverige och enligt Statistiska centralbyrån kommer det år
2045 finnas över en miljon människor över 80 år (Statistiska centralbyrån 2015).
Äldre är inte en särskilt prioriterad grupp i bibliotekslagen, även om de kan ingå i
grupper som människor med funktionsvariation och människor som talar minori-
tetsspråk eller har svenska som andraspråk (SFS 2013:801). Studien består av
kvalitativa intervjuer med fem äldre biblioteksanvändare och två bibliotekarier
verksamma vid Stockholms stadsbibliotek, huvudbiblioteket inom Stockholm
stad. Detta utgör källmaterialet som analyserats efter sex teman: biblioteksanvän-
dande, digitala processer, kontakt med bibliotekarier, byggnadsvärdet i huvudbib-
lioteket, lokalens användarvänlighet och programverksamhet. Frågeställningar i
denna uppsats har varit hur äldre använder stadsbiblioteket idag, hur äldre upple-
ver bemötandet från bibliotekarier, om det går att se några gemensamma punkter i
de äldres upplevelser och åsikter som kan omvandlas till konkreta förbättringsför-
slag, hur äldre upplever informationen kring programverksamheten med fokus på
det tryckta programmet samt hur lockande biblioteket upplevs som helhet jämfört
med de andra institutioner och kommersiella aktörer som erbjuder aktiviteter.
Uppsatsens teoretiska ramverk består av sociologen och filosofen Zygmunt Bau-
mans teorier om konsumtionssamhället och vikten av meningsbyggande aktivite-
ter, och Baumans tankar om det digitaliserade, globaliserade samhället (Bauman
2002; Bauman 2007). Baumans tankar om det individualiserade samhället där
människan mer och mer är beroende av att anses vara en önskvärd konsument i
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samhället inkluderas också då det är relevant för denna grupp. Cirka 11 procent av
Sveriges befolkning helt eller delvis står utan digital delaktighet i samhället och
digitala informationskanaler kan inte användas som standard om alla medborgare
ska nås (Internetstiftelsen 2017, s. 109). Denna statistik i kombination med Zyg-
munt Baumans tankar om ekonomi, självbild och social delaktighet i konsum-
tionssamhället utgör en viktig faktor att ta i beaktning för bibliotekens roll i sam-
hället. För många äldre kan biblioteket vara den enda möjliga åtkomsten till litte-
ratur, andra typer av medier, datorer och programpunkter. Undersökningen visar
att informanterna uppskattar bibliotekets tjänster, främst agerar självständigt i bib-
lioteksrummet men att bristfällig exponering av medier försvårar detta. Svårighet
att nå hyllor, läsa titlar i hyllan och hitta placering gör att de äldre behöver hjälp
från bibliotekarier. Detta kan agera begränsande. De äldre användarna är mycket
omvärldsintresserade och biblioteket är en relevant plats att besöka vare sig det är
några gånger om året eller flera dagar i veckan. Äldre är en viktig och passionerad
grupp av biblioteksanvändare som verkar vara missgynnade i biblioteksrummet.
Ett konkret förslag för att förenkla det praktiska biblioteksarbetet är att ta fram
riktlinjer för att anpassa biblioteket med äldre användare. Detta är något andra
länder tidigare har gjort. Även om det inte innebär att alla bibliotek kan efterleva
riktlinjerna kan deras existens i sig uppmärksamma frågan om äldre användare i
biblioteksrummet och utgöra ett diskussionsunderlag för personal på bibliotek. 
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Bilaga 1: Information vid intervjuförfrågan

Är du över 65 år och kan tänka dig att intervjuas för en studie om bemötan-
de av äldre på bibliotek? 

Hej!

Jag heter Astrid Wiezell och skriver en masteruppsats vid Uppsala universitet om 
bemötandet av äldre på folkbibliotek. Jag letar därför efter dig som är biblioteks-
användare över 65 år och som kan tänka sig intervjuas av mig för denna forsk-
ningsstudie i cirka 30-60 minuter. Självklart är du anonym i studien. Din ålder 
skrivs dock ut. 

Jag har ett flexibelt schema och kan anpassa intervjutid efter vad som passar dig 
bäst. 

Med vänliga hälsningar
Astrid Wiezell, student vid institutionen för ABM, Uppsala universitet

Telefonnummer: 076-561 74 19
E-post: astrid.wiezell@gmail.com
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Bilaga 2a och 2b: Information lämnad vid tal-
boksavdelningen och information till Boken 
kommer-användare

Är du över 65 år och kan tänka dig att intervjuas för en studie om bemötan-
de av äldre på bibliotek? 

Hej!

Jag heter Astrid Wiezell och skriver en masteruppsats vid Uppsala universitet om 
bemötandet av äldre på folkbibliotek. Jag letar därför efter dig som är biblioteks-
användare över 65 år och som kan tänka sig intervjuas av mig för denna forsk-
ningsstudie i cirka 60 minuter. Självklart är du anonym i studien. Din ålder skrivs 
dock ut. 

Mitt schema är väldigt flexibelt så jag kan anpassa intervjutid efter vad som pas-
sar dig bäst. 

Är du intresserad av att medverka i studien är du varmt välkommen att kontakta 
mig på telefonnummer 076-561 74 19 eller på astrid.wiezell@gmail.com.

Med vänliga hälsningar
Astrid Wiezell, student vid institutionen för ABM, Uppsala universitet
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Bilaga 3: Etisk information

Information om användning av intervjumaterial

Tack för din medverkan i min studie om äldre som målgrupp på folkbibliotek. 

Denna information läser jag högt innan intervjun påbörjas. Jag vill också ge dig 

denna information skriftligt att behålla efter intervjun. 

Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller att kontakta mig i efterhand 

om du inte vill att jag använder materialet från din intervju. 

Den här intervjun kommer att spelas in digitalt. Det är bara jag som kommer att 

lyssna på materialet som spelas in idag. Efter inlämningen av uppsatsen kommer 

jag att radera den inspelade intervjun. I uppsatsen har du fått ett fingerat namn och

jag utelämnar identifierande information. Uppsatsen kommer att vara tillgänglig i 

en databas med uppsatser på internet i framtiden. 

Om du har några som helst frågor om hur jag använder detta material eller vill frå-

ga något annat är du varmt välkommen att höra av dig. Tack återigen för din med-

verkan!

Astrid Wiezell

Telefon: 076 561 74 19

E-post: astrid.wiezell@gmail.com
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Bilaga 4: Intervjuguide äldre informanter

Intervjuguide användare

1. Om dig

• Berätta lite om dig själv!

• Var bor du?

2. Användande av biblioteket

• Hur ofta går du till biblioteket?

• Vad brukar du göra där?

• Om konversationen är seg, gör lite “checklista” på olika aktiviteter: 

• Har du besökt biblioteket för att::

Lånat och lämnat böcker?

Titta efter en särskild bok? 

Se vad som finns?

Använda dig av digitala första hjälpen?

Använda datorerna?

Släktforska?

Göra utskrifter? 

Gått på programpunkter

• Använder du andra bibliotek? Vilka?

• Varför använder du dig av stadsbiblioteket? (om användaren bor när-

mare andra bibliotek)

• Vad tycker du om automaterna för att låna och återlämna böcker? 

• Använder du dig av bibliotekets hemsida? (Har du t.ex reserverat en 

bok där, eller bokat plats till en programpunkt?)
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• Om du inte använder hemsidan: kan biblioteket göra något speciellt, 

som skulle få dig att vilja använda hemsidan?  

3. Bemötande

• Tar du vanligtvis kontakt med bibliotekarier? 

• Hur tycker du det är att ta kontakt med en bibliotekarie? 

• Skulle du vilja ha mer kontakt än vad du brukar ha? 

• Vad har du för erfarenheter av bibliotekarierna? 

• Har du talat om böcker (bokprat eller boktips) med 

• Ber du om hjälp ifall du undrar något? 

• Tycker du att det är något speciellt som kan förbättras, eller som bibli-

otekarierna kan ha i åtanke?

4. Tilltal

• Hur upplever du biblioteket? 

• Tycker du att biblioteket är användarvänligt?

• Vad tycker du om lokalerna?

5. Programverksamhet

• Vad vet du om programverksamheten på stadsbiblioteket?

• Har du gått på något program? Hur ofta går du då, i så fall?

• Vet du hur du får information om programmen? 

• Använder du bibliotekets hemsida för att titta på programpunkter?

• Har du bokat plats på ett event med hjälp av bibliotekets hemsida? 

• Hur skulle du vilja få information om bibliotekens programverksam-

het? 

6. Det tryckta programmet

• Vad tycker du om programmets utformning?

• Hur du programmet när du tittar på det? (Inspirerande? Svårläst? Trå-

kigt?)

• Vet du var du får tag på detta program?

• Vad tycker du om programpunkterna? Saknar du något? 
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Bilaga 5: Intervjuguide bibliotekarier

Intervjuguide bibliotekarier

1. Om dig

• Berätta lite om dig själv, hur länge har du arbetat som bibliotekarie?

• Hur länge har du arbetat här på stadsbiblioteket? 

• Hur arbetar du med äldre användare?

• Är detta en uttalad del av dina ansvarsområden? (Följ upp om ja med: 

hur/på vilket sätt?)

2. Användande av biblioteket

• Hur stor del av besökarna anser du vara äldre? 

• Tror du att det finns någon aspekt av stadsbiblioteket som gör att man 

INTE besöker biblioteket? Och vice versa. Är det något som gör att man 

specifikt kommer hit, som äldre användare? 

• Tror du att äldre användare använder sig av bibliotekets hemsida?

• Vad upplever du att äldre användare oftast gör på biblioteket? (För 

egen referens: Låna och lämna böcker, hitta något specifikt, browsing, IT-

hjälp, använda dator, skriva ut, gå på program etc)

3. Bemötande

• Hur ser dina interaktioner med äldre användare ut, jämfört med “yngre

vuxna” (alltså från 20-65)? Tror du något skiljer dessa grupper åt (och vad 

i så fall)?

• Vad frågar äldre användare dig oftast om? 
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• Hur anpassar du ditt bemötande när du talar med en äldre användande?

Gör du något särskilt, medvetet? Hur tror du annars att du anpassar ditt be-

mötande? 

• Vad har du för erfarenheter av äldre som biblioteksanvändare? 

• Brukar du ofta tillfrågas om boktips? Brukar du spontant ge boktips? 

• Hur ofta upplever du att äldre användare behöver hjälp med låneuto-

materna eller återlämningsroboten? Skiljer sig detta från yngre användare?

• Tycker du att det är något speciellt som kan förbättras, gällande bemö-

tandet av äldre biblioteksanvändare?

4. Tilltal

• Är biblioteket här användarvänligt för äldre användare? Varför eller 

varför inte?

• Gruppen äldre är i sig inte en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen, 

men kan ingå i exempelvis minoritetsspråk eller funktionsvariation. Vad 

tänker du kring det? Tycker du att de kan behöva ses som en särskild mål-

grupp, eller inte? 

• Upplever du att det finns ett specifikt tilltal till äldre användare från 

bibliotekets sida? Hur yttrar det sig?

• Talar ni aktivt om äldre som en målgrupp i arbetet på stadsbiblioteket?

Är det en aspekt som man talar om i diskussion kring olika frågor i er 

verksamhet?

• Vilka frågor kring äldre användare diskuteras bland er bibliotekarier? 

Hur har dessa frågor uppkommit? (Observationer, tips/önskemål från an-

vändare, uppifrån?)

5. Programverksamhet

• Har du god eller mindre god uppfattning om programverksamheten 

här?

• Är programverksamheten något du upplever att du får frågor om av 

äldre användare? 

• Vilken feedback får du av äldre användare om programverksamheten? 

• Hur marknadsför ni dessa i det dagliga bemötandet? 
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• Om en äldre användare vill boka plats på en programpunkt hos dig i 

disken, hjälper du då till med detta? Hänvisar du någon annanstans? 

6. Det tryckta programmet

• Vad tycker du om programmets utformning?

• Hur upplever du programmet när du tittar på det? (Inspirerande? Svår-

läst? Tråkigt?)

• Tycker att programmet är lättläst, svårläst, neutralt? 

• Vad tycker du om programpunkterna? Saknar du något?

• Skulle du vilja förändra något? 
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Bilaga 6a: Båda programmens framsidor
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Bilaga 6b: januari till mars, annonser
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Bilaga 6c: januari till mars, kalender
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Bilaga 6d: april till juni, kalender
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Bilaga 6e: Barn och unga, kurser och rådgivning
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